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 «پیش گفتار»

. ازجمله آرزوهای تاریخ همواره آیینه خودشناسی وچراغ راه همه انسانها بوده است
دیرینه هر ملتی حفظ و پاسداری از فرهنگها و آیین و سنن، آثار باستانی و بزرگان 
دیار خود میباشد و نیز حفظ تمامی آن چه که ما به عنوان ارزش از آن یاد میکنیم. 
اهتمام بر جمعآوری پیشینه تاریخی و فرهنگی هر منطقهای در قالب تصاویر، مقاالت 

 .مرسوم و رایج استو کتاب امری 

خلجان با داشتن قدمتی کهن، تاریخی و آثاری ارزشمند از بزرگان فرهنگی و ادبی 
و نیز به جهت دارا بودن ویژگیهای برجسته طبیعی و جغرافیایی، متولیان شهر را بر 
آن داشت تا نگاه قدرشناسانه خود را سایهسار دیار زیبایشان کنند و ارزشهای دور از 

را در قالب یک اثر داستانی بلند جاودانگی بخشند « خلجان»پنهان شهر چشم مانده و
چرا که زبان قلم، زبان گویا و برنده تمامی اعصار بشری است که در سایه آن کالم 

 .را در قلب ها نفوذ و رسوخ میدهد و جاودانه میسازد

ن نگاه متفاوت مسوولین و متولیان دلسوز شهر به هویت تاریخی و فرهنگی خلجا
موجب شد تا مکتوبات فراوان و گنجینه آثار نفیس و پنهان شهر که در قلبها و 
شواهد و اسناد و روایات محفوظ است، در قالب رمانی تاریخی به ثبت و ضبطی 
دوباره درآید. آثاری را که نگارنده خود، طی بازدیدهای متعدد خویش از آثار تاریخی 

 .فظ نموده، از نزدیک شاهد بوده استشهری که اغلب ساختار روستایی خود را ح
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ماحصل مطالعات و بازدیدهای متعدد از هر آنچه که مربوط به این شهر کهن و 
فرهنگی می شود، کتابی است که سعی نگارنده بر آن بوده که بیشترین تاثیرگذاری 

در کتاب حاضر سعی شده است نه  .را بر دل و جان مخاطب خویش داشته باشد
ریخی این شهر کهن حفظ گردد بلکه توانمندیهای فرهنگی و هویت تنها محوریت تا

 .و اصالت آن را برجستهتر کرده و به تاریخ اجتماعی آن از گذشته تا به حال بپردازد

نویسنده طی گفتگو با صاحبنظران و شاهدان عینی و آن چه که در مستندات ذکر 
یری از مطالب منتشرشده گشته و سینه به سینه تا به امروز نقل شده و نیز بهرهگ

در فضای مجازی بر آن شد تا پرنده خیال را پرواز داده، تمامی ارزشهای هویتی شهر 
را در قالب داستانی گیرا ارائه دهد. پس با اعتقاد به این اصل با تالش « خلجان»

بسیار، زحمات را به جان خرید تا گنجینه خلجان در حافظه نسلهای حاضر و آینده 
 .ندگار شودمحفوظ و ما

نگارنده با اعتقاد بر این که هیچ قلمی مبرا از لغزش و اشتباه و قصور نبوده و نیست، 
کاستیها و نواقص قلمی و تحقیقی را معترف است و به جان میپذیرد و معذور است 
اگر از ایثار و زحمات افرادی در قلب کتاب صرفا به ذکر نام و عنوانی اکتفا شده 

 .باشد

امر فرهنگی راهی برای شناخت دیروز و فرداهای بهتر بوده و بدون امید که این 
نگرش متعصبانه و سنتی، مقبول اهالی فهیم این شهر کهن و بافرهنگ قرار گیرد و 

این حرکت نوین را گامی در جهت ارتقای فرهنگی شهر « خلجان»مردم محترم شهر 
 .و دیار خویش و روشنی بخش افقهای آینده ببینند

سپاسگزارم از حمایتها و همدلیهای بیشائبه و دلسوزانه اعضای انجمن ادبی  در پایان
خلجان به ریاست سرکار خانم زهرا عنصری، مسوولین محترم شهرداری استان 

و جناب « حاججابر رضازاده»آذربایجان شرقی و اعضای شورای شهر و جناب آقای 
هنرمندان و صاحبان قلم و همینطور سپاس و قدردانی از تمامی « فرشیانزاد»آقای 

 .و شاعران شیرین سخنی که اشعار زیبایشان زینتبخش فصول این داستان گردید

 «اعظم فرخ زاد»
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 «مقدمه»

 «یس، والقرآن الحکیم»

صدایی که در دستهایمان پیچیده است صدای صفحه کردن کاعذ نیست صدایی 
 .واه نیستاست که زورق تنهایی و خوناب به چشم میآید و کسی جز خدا دادخ

داستانی است که در میان احساسات عاطفی و عاشقانهاش « معجزه خلجان»کتاب 
را به صورت « خلجان»روستای « غار نغیم»عظمت کوهها و برجها و امامزادهها و 

رمانی عاشقانه به تصویر درآورده است تا سربلندی دیار مادریمان جاودانه بماند. 
و مساعدت « اعظم فرخ زاد»نی سرکار خانم این کتاب به قلم نویسنده آذربایجا

 .اعضای انجمن ادبی خلجان نقش پذیرفته است

تاسیس « محمد اعتماد»با همکاری آقای  20/1/97انجمن ادبی خلجان در سال 
شده است و در طی دو سال سابقه فعالیت خود از جمله: شعر، داستان، مقاله... و 

 . در میان عموم پرورانیده است ادبیات نوجوان، تواناییهای بزرگ ادبی را

با امید به روزی که با اتحاد همه انسانهای نیکسرشت، کتابخانهای احداث و تاسیس 
شود تا امورات فرهنگی و ادبی بیش از پیش گسترش یافته و چهره فرهنگی و هنری 
شایسته و درخور خلجان نمایان گردد.در به سرانجام رسیدن این هدف مقدس، 

تمامی اعضای انجمن خلجان ومتقابال ازراهنماییهای بیدریغ همسر  سپاسگزارم از 
وتمامی خیران وعزیزان فرهنگدوستی که در این « یوسف صاریخان»بزرگوارم آقای 

راه ،ما را همراه و یاور بودند. امیدواریم این گام استوار راه را برای پیمودن گامهایی 
 .سازدمحکم تر در مسیر عزت و سربلندی خلجان هموار 

 خدایا چنان کن سرانجام کار

 تو خشنود باشی و ما رستگار

 زهرا عنصری

 اوجالمیشیق جهاندا بو اولکنین یادینان

 سرین سوالر بوالغدا مهد قنات آدینان
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 نغیم آدیندا غاری، داغین باشیندا طاقی

 .شاهتوتی واردی باغی باللی اوالر دادینان

 زهرا عنصری

 «معجزه خلجان»

رف مانند پرهایی نرم و سفید در هوا چرخ میخوردند و گاهی داخل دانههای ریز ب
چشمانم نیز نفوذ میکردند. نبرد وحشتانگیزی شکل گرفته بود و پنجههای آهنین 
مردی در پایین به باالی برج دیدهبانی دراز شده و میخواست تنم رو میان پنجههاش 

 .گرفته و له و لورده نماید

صدها کبوتر سفید خاکستری که به نظرم شبیه کبوتران تلوتلوخوران خودم را میان 
حرم آقا امام رضا )ع( بودند، کشاندم تا از دسترس مردانی که رفتارشان به نظر غیر 

 .عادی میآمد، پنهان بمانم

دو سوی جاده خاکی که از کنار برج کبوتر میگذشت، توسط انبوه درختان بیشاخ و 
ن راهزنانی بیرون میآمدند که من چند روز برگ محصور شده بود و از میانشان هما

تعقیبشان کرده بودم. دیگر کار به جایی رسیده بود « غار نغیم»پیش آنها را تا کنار 
که کبوتران برج خلجان هم نمیتوانستند مرا میان بالهای خود پنهان کنند چون پنجه 

 !آهنین مردی مرا گرفته و هرگونه حرکتی را از من سلب میکرد

ک از آن کبوتران به سمت آسمان پر کشیدند و من به پائین برج دیدهبانی یک به ی
قدیمی که هشت مترش هم در زیرزمین قرار داشت و دهنهاش چنان دهان اژدهایی 
باز شده بود، سقوط کردم و کمرم به تنه درختی اصابت کرد. غلت زنان و رها شده 

تیز، پشت درختان با سرعتی میان زمین و آسمان، داشتم در سرازیری و شیب تند و 
بسیار به ته دره سقوط میکردم در همان حال میان مرگ و زندگی چشم به برج 
باشکوهی داشتم که یادم آمد پدرم میگفت یکی از بلندترین برجهای آذربایجان 

 .است
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در لباسی زشت و سیاه در « مرگ»فضا پر از پرهای کبوتران بود. احساس میکردم 
ی ایستاده و مرا به سوی خود فرا میخواند تا با سقوطم به درون باالی برج دیدهبان

 !حفره که حاال مثل قبر کنده شده و آماده میدیدمش، به سراغم بیاید

اطراف جاده در تاریکی و سکوتی محض فرو رفته بود و دانههای برف آرام آرام روی 
مهر سکوت  زمین نشسته و اطرافم را یکدست سفید میکردند. حرکت هیچ جنبندهای

حزن انگیز اطرافم رو نمیشکست. صدها کبوتر که در میان انبوه قاصدکهای رقصان 
را به نمایش گذاشته بودند. « رقص مرگ»چرخ میخوردند، در برابر چشمانم 

 فراموشم شده بود، آیا من از شدت اصابت ضربه شاید از کمر به پائین فلج شدهام؟

و بیشتر در تاریکی و ظلمت مطلق قرار  چشمانم سیاهی میرفت و هر لحظه بیشتر 
میگرفتم و نیرویی بیاختیار روحم را به سبکی پر به سمت آسمان میکشید و در چنین 
حالتی من در رخوت شیرین جدا شدن روح از جسمم در حال دست شستن از دنیای 
فانی بودم. میدانستم در این دنیا هر آغازی پایانی دارد و من چه زود و در سن 

 !و پنج سالگی به پایان راه رسیده بودم بیست

همواره فصلی از کتاب زندگی انسان جذابیت و گیرایی خاص خودش رو داشته در 
دنیایی که کلمات و جمالت یاری کرده، تا صحنههای رمانتیک و عاشقانه عشق را 
بازگو کنند، کینه و کدورتها از بین میرود و عطر خوشبوی عشق و مهر در فضا آکنده 

شود و دلدادگان سرمست و لبریز از عشق، جانی دوباره میگیرند. جمالت عاشقانه می
و عارفانه چون خطی ممتد بر روی سطور ناتمام اوراق کشیده میشوند. باور کردم 
که همه چیز فانیست و همین احساسات غریزی و طبیعی که در وجود انسان و در 

انقضا دارند زیرا که هر حیاتی  طول سالیان عمرش به جوشش در میآیند نیز تاریخ
 .سرانجام به نهایت میرسد

روی برج کهن کبوترخانه که حاال کبوترهایش بعد گذشت قرن ها دوباره روی لبه 
را دیدم که از میان توده « سیدمحمد حسینی پورخلجانی»بامش نشسته بودند، حاج

سمت برج کشاند ابرهای غلیظ بیرون آمد و با نیرویی شگرف و خارق العاده مرا به 
دیگر زمینهای اطرافم از برف سفید نبود وگستردگی دشتها و همینطور دور برج کبوتر 

 .از اللههای سرخ و آتشین پوشیده شده بود
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وای که در این دنیای برزخ، خلقت و عظمت خداوند غیر قابل وصف بود! چه دشت 
ان جبهههای سرخ و گلگونی؟ گویی همهجا یکپارچه به خون نشسته بود. رادمرد

جنگ هشت ساله دفاع مقدس و شهیدان خلجانی رو میدیدم که در اطراف برج 
 :بدون طبل و سنچ مشغول نوحه خوانی و سینه زنی بودند. فریاد زدم

 !حاج آقا من فلج شدم دیگه نمیتونم حرکت کنم آیا من مردم-

ی از زمین او با دست به من اشاره داد: تو میتوانی... برخیز... و من مثل گنجشک
برخاستم و پروازکنان به کنار روحانی محبوب خلجانیها رسیدم روحانی محترمی که 
من سالهای سال وقتی در آن دنیا بودم، آوازه سرشت نیکش را از زبان اهالی خلجان 
شنیده بودم و اکنون درخشش اعمال دنیویش در این المکان از چهره نورانیش 

 !ی نصیبم شده بودبیرون میتراوید! چه سعادت سرشار

را که به یادبود پدر و «محمد مهری»اما این شادی زیاد طول نکشید، من آقای 
برادرش در خلجان یک حسینیه و غسالخانه ساخته بود، دیدم که پشت سر حاجسید 

 محمد ایستاده است. آیا میخواستند مرا به سمت غسالخانه ببرند؟

سید و با جمالتی دلنشین گوشم را صدای آرام بخشش از آن بلندی به پائین می ر 
 :نوازش می داد

میبینی دخترم، بهترین روش عزاداری کردن برای آقا عبداللهالحسین همین است. -
 .تو در شبی از شبهای شهادت امام حسین )ع( شفا خواهی گرفت

کبوتران بسیار اطرافش با بغبغوهای بلندشان مانع تماشای چهره نورانی این روحانی 
یشدند. هماندم مرد روحانی میان موج کبوتران به سمت آسمان پرواز برجسته م

 .کرد و دستههای سینه زنان، دیگر رفته و نوحهخوانان آرام گرفته بودند

پشت سرم رو نگاه کردم: چه سرزمین فوقالعاده و عجیبی! آه خدایا، من کجا بودم 
اتر از آنچه که در این جا کجا بود! چه سرزمین باصفا و سرسبزی داشت شهر من! فر 

طول سالیان کوتاه عمرم دیده بودم. آن سوی زمینهای بیانتهای خلجان دنیای 
عجیبتری وجود داشت. شاخههای انبوه گلهای زرد و سفید با نسیم مالیم وخنک باد 
به رقص و خودنمایی پرداخته بودند گویی برای دشت سرخ و مغرور عشوهگری و 
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خلجان زیبایی وصف ناپذیرش را به رخ برزخیان و دست دلربایی میکردند تا بار دیگر 
« محمد مهری»از دنیا شستگان بکشد! در این سرزمین سبز و انبوه از گلهای ملون 

 !که از انسانهای شایسته شهرمان محسوب میشد، ایستاده بود

خاطرات کوتاه عاشقانهام با بابک یکتا که هم دانشکدهای من بود وادارم میکرد تا 
ا فریاد بزنم. نام بابک که از دهانم خارج میشد کلمات تکه تکه شده و به نامش ر 

 .کوههای روبرو برخورد میکرد، کوهها نیز با سخاوت به خودم باز پس میدادند

شاید بابک یکتا که در آن دنیا زنده بود هرگز نداهای محبوب مردهاش را نمیشنید 
تمامی دنیا، و به گستردگی و ولی مهم نبود همین که خودم میشنیدم به اندازه 

وسعت همین دشتها و رودخانه غران که در پائین دره برج کبوتر جاری بود، ارزش 
داشت روحم سبکبال و شاد از تحمل وزن سنگین پاهایم به سمت ملکوت پرواز 

 میکرد. به راستی من جسمم را کجا جا گذاشته بودم؟

جستجویش بروم و با آن وداعی ناگهان دلتنگ جسمم شدم حسی وادارم میکرد، به 
داشته باشم چرا که بیست و پنج سال روحم را درون خودش جای داده بود. روح 
سبکم مثل شعله شمعی لرزان یک جا بند نمیشد زبانم بند آمده بود نیرویی قوی تر 
مرا به سمتی دیگر، مقصدی نا معلوم میکشاند. مسیر پروازم را تغییر دادم و گذاشتم 

نآلود و متالشی شدهام در پائین دره باقی بماند و آن را به طرف تا جسم خو
ببرند، میخواستم خاطرات تلخ زمینی را رها کنم « محمد مهری»غسالخانه اهدایی 

تا در غبار جادهها گم شوند. اینک احساس سرزندگی وصف ناپذیری داشتم هرچند 
 .آورد-دوری از افکارظالمانه و باطل دنیوی رو به یادم می

از میان دشتهای بیانتهای زادگاهم خلجان، نیروی ماوراءالطبیعهای مرا به سوی 
هدایت کرد از دور نور لرزان متعددی سوسو میزد. در پی « خدیجه خاتون»امامزاده 

نور وارد حیاط کوچک امامزاده شدم که دور تا دور با سنگهای بزرگ و سیاه سنگ 
ده روی اکثر سنگهای برآمده از درون چین شده بود. اینجا در حیاط کوچک امامزا

دیوار شمع روشن کرده بودند و زنان زیادی که چادر سیاه بر سر داشتند دور تا دور 
حیاط گرد زنی جمع شده بودند که شالی سبز رنگ به دور سرش بسته بود و 

 .رخسارش دیده نمیشد و در کنارش دو پسر بچه نشسته بودند
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پرواز کردم تا خودم رو به کنار بانوی سیده شهیده  به سبکی پر، از باالی سر زنان
برسانم که پشت سرش بهشتی الوان از باغات میوه قرار داشت رودخانه زاللی از زیر 
انبوه درختانی که تا به حال ندیده بودم جاری بود. خودم رو به زنی که شال سبز 

ستانم در میان رنگی به سرش بسته بود، رساندم تا دستانم را به طرفش بردم مچ د
مشتهای محکمی به حصار درآمد ولی نمیدانستم دستان کیست و حایلی میان ما به 

 :وجود آمد، نمیدانستم مخاطبم چه کسی است. بلند گفتم

 .میخواهم به کنار بانوی سیده بروم-

 :از پشت سرم صدایی رو که جنسیت نداشت شنیدم

 .دختر جوان، هنوز اذن ورودت صادر نشده است-

اینجاست فاصلهای بینمون نیست، « خدیجه خاتون»ا من باید به اون برسم میگنام-
 .میخوام جونمو فداش بکنم

در حال حاضر تو جونی نداری تا برای کسی فدا کنی. تو قلب صاف و پاکی داری -
که در دنیا وظایفی به عهدهات گذاشته شده و تو هنوز انجامشون ندادی، هنوز 

ری نیمه تمومی و اینجا جای نیمهتمام ها نیست. هر کامل نشدی و ناخالصی دا
انسانی در روی زمین رسالتی داره که باید انجامش بده، برات بشارتی دارم تو باید 

 .به دنیا برگردی

میخواستم هوار بزنم و بگم که من میل بازگشت به روی زمین رو ندارم. من این 
شتهای آکنده از گل و گیاه دنیای پنهان خلجان رو دوست دارم، سکوت خلجان و د

و سرسبزیش را دوست دارم، چیزی که دیگر در خلجان وجود نداره و یا خیلی کمتر 
و کمرنگتر شده است. من دنیای بهشتگونه اینجارو که سرسبزی شگفت و غیرطبیعی 

 !داره، دوست دارم نه زندگی پر مشغله ماشینی اون دنیارو

بود و چهرهاش پشت شال سبز پنهان مانده  همان بانویی که سر تا پا سفید پوشیده
بود، وقتی اصرارم را دید از میان خیل زنان سیاهپوش به پا خاست و دستانش را از 
دو سمت گشود با دستانش به باالی دیوار سنگی اشاره میکرد آنجا که محبوبم بابک 
یکتا غمگین و محزون ایستاده و چشم و گوش به تماشای مرثیهها و نوحههای 
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زناک زنان داده بود. ندای آسمانیش را شنیدم: دختر جوان من حاجتت را خواهم سو
 !داد

را به لرزه « خدیجه خاتون»نالههای بلند و سوزناک زنان حیاط کوچک امامزاده 
انداخت و از نفسهای تند آنان شمعهای سوزان یکییکی خاموش شدند وقتی در 

ر گرفتم از وحشت تاریکی فریاد خاموشی و ظلمت مطلق درون امامزاده خاتون قرا
 .زنان از خواب پریدم

تپشهای تند قلبم لحاف رویم را باال و پائین میبرد. نور گرم و مالیم آفتاب جان بخش 
از ورای پرده توری روی بسترم میپاشید. آسمان یکدست آبی و صاف بود و لکههای 

شهر خلجان  پراکنده ابرها در گوشه و کنار آسمان عظمت و زیبایی خاصی به
 !میبخشید. وای خدایا، چه خواب عجیبی دیده بودم

از روی همین تخت که مثل نعش روش افتاده بودم، دسته کبوتران سفید رو در 
آسمان میدیدم که تابلوی بسیار بزرگی رو در دل آسمان به وجود آورده و با چرخ 

مین صحنهها خوردن و فراز و فرودشان نمایش جالبی اجرا میکردند. لذت دیدن ه
موقتا وحشت خوابی رو که دیده بودم از بین برد. آه خدای بزرگ، از چه دنیای 

 !عجیبی رها شده و مجددا پا به این دنیای خاکی گذاشته بودم

هنوز در تشخیص دو دنیا گیج بودم و نمی توانستم مفهوم چنین خوابی را درک 
تصمیم پدرم فقط دو سال بود کنم، اونم وقتی که من به همراه خانوادهام و بنا بر 

 .برگشته بودیم« خلجان»که از کاشان به شهر خودمان 

پدرم پس از انتقال از شیراز به کاشان مسوولیت حفظ و نگهداری عمارت و باغ فین 
کاشان بر عهدهاش گذاشته شد، او به جهت عالقه بسیار به زادگاهش پس از 

رگشت و ما در خونهای که پدربزرگم بازنشستگی درنگ نکرده با خانواده به خلجان ب
 .در این شهر داشت، اقامت کردیم

دوران کودکی و نوجوانیم در شیراز گذشته بود ولی هر ساله تعطیالت تابستان را به 
همراه خانواده ام به منزل عمه تورانم که ساکن خلجان بود میاومدیم و در حیاط 
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هامون رو با بچههای فامیل که بزرگش که حکم باغ را داشت، میموندیم و روز و شب
 .تعدادشان هم کم نبود، سپری میکردیم

فریادی که در خواب کشیده و هراسان از خواب پریده بودم، گویا به گوش افراد 
خانواده که همگی در طبقه باال بودند، رسیده بود چون در اتاق با شدت باز شد و 

ندهدار بود. اما من به خاطر قیافه هراسان مادرم، خواهرم پریا و برادرم ارشیا خ
خواب عجیبی که دیده بودم به راستی منگ و مسخ بودم و حالت عادی نداشتم. 
آنها به کنار تختم آمدند و من بیاختیار شعرگونه ای رو که به ذهنم رسیده بود، می 

 :خواندم

 شبی در خیالم تو را دیدم

 به مستی رسیدم نفهمیدم

 تن و جان در قعر زمین

 ا رسیدم نفهمیدمبه اوج سم

 دل فکنده بودی پای نارفیقان

 دستش به مهر گل گرفتی نفهمیدم

 چه خوابی، چه خیالی، چه شب پر سوز و آهی

 !بازگشتم به دنیا بهر چه بود نفهمیدم

مادرم زودتر از بقیه به کنارم رسید: چی شده دخترم، واسه چی فریاد زدی، حاال این 
 شعر خوندنت یعنی چی؟

و سیخ سیخ شده پریا که به هوا پریده بود، باالخره منو به خنده موهای وزوزی 
انداخت و همین حرص مادرم رو درآورد. مادرم لحاف را از روم برداشت و به کناری 

 :پرت کرد

حسابی زده به سرت! آدم تنبل که تا لنگ ظهر بخوابه ، نتیجهاش همین میشه که -
 .خوابای دری وری ببینه
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وم، لطفا روی دیگه سکه رو هم در نظر بگیرین بیچاره دریا پریا گفت: مامان خان
 .انگاری واسه پروژه دانشگاهیش تا چهار صبح کار میکرد و بیدار بود ها

 .حاال هرچی، آدم هر چهقدر سحرخیز باشه اونقدر کامرواست-

 پریا خندید و گفت: حاال اجازه بده از دریا بپرسم خواب چی دید که فریاد زد؟

مت در رفت: پرسیدن نداره، مطمئنا خواب رمانتیک ندیده بوده، حتما مادرم به س
 .گرگی، شیری دنبالش می کرده

از جام نیم خیز شدم و از پنجره آسمون رو نگاه کردم و زیر لبی گفتم: دیگه گروه 
 بزرگ کفترا تو آسمون نیستن حتما به باالی برج دیده بانی کوچ کردند؟

 :مادرم در آستانه در ایستاد

بازم رفتی تو فکر قرنها پیش؟ من سالهای ساله، یعنی تا اون جایی که یادم مییاد -
دیگه کبوتری که روی اون برج لونه داشته باشه ندیدم. واال اینجا اومدیم ولی انگاری 
کارمون دراومده دیگه، چون تو با اون همه عالقهای که به تاریخ و فرهنگ داری، 

خلجان رو هم زیر و رو خواهی کرد و هر روز پای دراز از قرار معلوم بناهای تاریخی 
 .و مبارکت در یه جایی خواهد بود و ما باید مدام دنبالت بگردیم تا پیدات کنیم

پریا بلند بلند خندید: مامانجون، دریا اونقدر که صبر و حوصلهشو روی تاریخ کاشان 
واسه خلجان  و بناهای تاریخیش گذاشت و براشون مطلب نوشت، فکر نکنم دیگه

 .انرژی داشته باشه

از تخت پائین پریدم: دیوونهای پریا، اتفاقا هر چی تو تاریخ کنکاش میکنم بیشتر 
 .انگیزه میگیرم و حتم دارم با برنامهای که دارم تو آینده کارای باارزشی ارائه بدم

 پریا به طرفم پرید و تو گوشم گفت: مثال فضولی و کنجکاوی کار دیروزت ربطی به
تاریخ داشت؟ خواهر جان، تو تاریخنگاری، کارآگاهی یا پلیس؟ اول تکلیفت رو با 

 .خودت روشن کن بعد تصمیم بگیر

مادرم در حالی که بیرون میرفت گفت: حاالم حرفای بیهوده رو ول کنین و بیایین 
 .واسه فردا مهمون داریم کمکم کنین تا کارارو انجام بدیم
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ن، ما دو ساله اینجا اومدیم و شما صدبار مهمونی دادین با ناراحتی گفتم: ای مادرجا
و الحمداهلل که در خونه هم از کله صبح تا شب به روی خلجانیها بازه ما کار و زندگی 

 نداریم؟

الل بشی دختر، مگه ما این جا فک و فامیل نداریم، نباید مهموننوازی کنیم؟ خب -
میرن و مییان و خوشامد میگن،  اگه در و همسایهها و یا آشناهای دوره و برمون

 .حالی ازمون میپرسن، درواقع لطف و محبتشون رو به ما نشون میدن

خب در این حرفی نیست اما من کار تحقیق و پژوهش و نوشتنی زیاد دارم و نباید -
 همش صدام بزنی بیا که از قافله کارای مهموننوازی عقب موندی؟

 ری چه جوری خونهداری خواهی کرد؟واال نمیدونم دریا، فردا خونه شوهر ب-

 !حاال کو تا شوهر 1«خان منی آلدی توی توتماغی قالدی!»-

 :مادر توجهی به شوخی خواهرم پریا نکرد و گفت

دریا، تو که دربست طبقه باالرو در اختیارت گرفتی و تو کار خودتی، کی کمک حال -
 !من شدی

 :خت نشست و آه بلندی کشیدمادرم محکم در اتاق رو بست و رفت. پریا رو لبه ت

دریا میدونی پدر خیلی خودخواهی کرد و اصال روحیات مارو در نظر نگرفت و مارو -
اول از شیراز به کاشان بعدشم کشوند اینجا، دیگه نگفت ما تو این شهر کوچیک 

 چیکار کنیم آیا زندگی تو خلجان با روحیه ما جور درمیاد؟

دن به اینجا خیلی راضیم. هر جایی حال و هوای این نظر توئه پریا، من که از اوم-
 .خوش خودش رو داره

درسته دریا، با این که االن خلجان جزو شهرهای تبریز شده ولی میبینی بافت -
 روستایی خودشو حفظ کرده، مگه نه؟ به نظرت هنوزم شبیه روستا نیست؟
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نه باید توجه چرا پریا همینطوره، به نظرم شهرداری که کارای شهر خلجان دست او-
بیشتری به اینجا نشون بده و در پیشرفت این شهر کوچیک تالش کنه و از هر نوع 

 .خیابونکشی و ساخت و سازهای جدید و مدرنیزه کردن اینجا غافل نشه

نگران نباش خواهر، خلجانیها آدمای سختکوشی هستن که خیلی به داشتههای  -
که بعضی از مسوولین خلجان   قدیمی و فعلی شهرشون اهمیت میدن و تالشهایی

تو ارگانها و در ادارههای تبریز انجام میدن به تدریج جواب میده و به شهر شدن 
 !اینجا کمک میکنه

 !«بزک نمیر بهار میاد کمپزه با خیار میاد»دوست ندارم اینو بگم اما میگم دریاجان، -

امید است، پایان  در نومیدی بسی»تو آدم منفیبافی هستی پریا مگه تا حاال نشنیدی 
 !«شب سیه سپید است

حاال اینا رو ول کن، میدونی که برای دکترا از دانشگاه صنعتی سهند قبول شدم و -
رفت و آمدم زیاد زمان میبره از االن بگم که باید حمایتم کنی تا بابا برام ماشین 

 !بخره

 .بابا نمیخره، مطمئن باش پریا-

ره واسه این که من کال از اومدن به خلجان اینطور نیست دریاجان، پدر باید بخ-
راضی نبودم میدونی که مجبوری اومدم، اونا واسه راضی نگه داشتنم باید به سازم 

 برقصن... آخه از شیراز و کاشان بیای خلجاننشین بشی، سخت نیست؟

پریا احمق نباش! ما تو شیراز انگار مهمون بودیم ولی این جا زادگاه مادری ماست -
م پریا جان برخالف تو، من از اومدن به اینجا خیلیم راضیم و برعکس تو بهت بگ

 .خلجان رو دوست دارم

بله خواهرجان، از کارآگاه و پلیس بازی دیروزت فهمیدم که دنبال ماجراجویی -
 .هستی و تو کوچه و پسکوچههاش حسابی تعقیب و گریز به راه انداختی

ت و آمد هر غریبهای حساس هستن و منم چه ماجراجویی پریا، اهالی اینجا به رف-
 .که تو قبرستون و سر قبر مادربزرگ بودم اون آدمای عوضی رو دیدم و کنجکاو شدم
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 نگفتی اگه بفهمن داری تعقیبشون میکنی، میگیرن خفهات میکنن؟-

دنبالشون رفتم متوجهم نشدن « بوالغ»فعال که تا روستای باباحمید و تا کنار چشمه -
 .ن خبردار نشدو اصال روحشو

از ما گفتن بود خواهرجون و از شما نشنیدن! نصیحتی برات دارم لطفا دنبال کارای -
الکی نرو و واسه خودت دردسر نساز چون تو ذاتا دختر ماجراجو و کنجکاوی هستی 
و سرت درد میکنه واسه فضولی و پدرسوختگی! درضمن از تو تعجب میکنم روستای 

شده، یعنی نمیدونی! اما اینم یادت باشه که مردم اینجا  باباحمید االن قاطی خلجان
 .هم مثل تو کنجکاون و تو زندگی هم سرک کشیدن از عادتشونه

هر دو خندیدیم و پریا گفت: راستی تنها جایی که فعال تو خلجان ازش خوشم میاد 
که آبش از کوههای اطراف سرازیر میشه چند بارم با دوستام که از « بوالغه»همون 

 .بریز اومده بودن رفتیم اونجات

البته منم سعی دارم تمامی چشمههای اینجارو ببینم چون اونطور که شنیدم خیلی -
 .زیادن

 .واسه همینه لقب مهد قنات رو بهش دادن-

 راستی حاال خوابت چی بود دریا، چرا فریاد زدی؟-

د نه به پریا از اتاق بیرون رفتم: مامان گفته اول صبحی خوابتونو به آب روان بگی
 !خانوم فضول

هر دو خندیدیم و من به حیاط رفتم و چندین نفس عمیق و پیدرپی کشیدم صورتم 
رو روی حوض خم کردم نوک دماغم به آب حوض میخورد و من خوابم رو زمزمه 
وار به آب گفتم. سپس سرم را باال گرفتم، چهقدر این آسمان با آسمانی که در خواب 

 قدر دنیای خوابم عجیب و شگفتانگیز بود؟دیدم تفاوت داشت، چه

دست و صورتم را در حوض شستم اما همچنان تحت تاثیر خوابم بودم و از خودم 
میپرسیدم: من چرا مرده بودم، چرا روحم از جسمم خارج شده بود، چراحاجسید 
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؟ آیا در آینده «خدیجه خاتون»محمد حسینی پورخوابم اومد و سپس دیدن امامزاده 
 چه بحران و گرفتاری میشدم که او حاجتم میداد؟ من دچار 

آبی که از یک چشمه کوچک زیرزمینی به درون حوض میریخت سطح آب حوض 
را موج میداد و من متفکر و غمگین از خوابی که دیده بودم و هنوزم دلم رو پر از 
اندوه و دلهره میکرد، چشم به بازی ماهیهای کوچک درون حوض دوخته بودم. بال 

زدنهای پریا از پشت پنجره که دستاشو تندتند تکون میداد، منو به خودم آورد  بال
و سرم را به عنوان پرسش تکان دادم. او لنگه پنجره را باز کرد و گفت: دریا با این 
به فکر فرو رفتنات مامان رو کنجکاو نکن بلند شو بیا داخل، مامان امروز میخواد 

 .نذری بده ما هم حسابی کار داریم

 چه نذری دادنی؟-

 .میخواد شله زرد درست کنه-

 :از جام بلند شده و در حالی که پلهها رو باال میرفتم، غر زدم

پریا من که حوصلهشو ندارم امروز باید سری به دانشگاه بزنم به خدا، مامان حالیش -
 .نیست که من دارم کارای دکترامو انجام میدم و یه عالمه کار رو سرم ریخته

 !ال توام نمیخواد خیلی بزرگش کنیخب، حا-

وقتی سر میز صبحانه نشستم مادرم در آشپزخانه در تکاپوی کار و فعالیت بود و 
من ناخودآگاه در حالی که نان را ریز ریز میکردم هنوز به تصویرهای خوابی که 

 .دیده بودم میاندیشیدم

مدانشگاهی بودیم من و بابک در دانشگاه کاشان با هم آشنا شده بودیم. در واقع ه
و هر دوی ما ارشد میخوندیم. دوران آشنایی ما فقط در دیدارهای اتفاقی و خیلی 
ساده گذشت و یک سال دیگر از تحصیالتم مانده بود که من به دانشگاه تبریز انتقالی 

 .گرفتم و این انتقالی سرانجام عشق ما بود

، حس عشق و عالقه من در طول مدتی که هر دو در یک دانشگاه درس میخوندیم
خودم رو به بابک اعتراف نکردم و دو سال دانشگاه در میان نگاههایی گذشت که 
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عیسی به دین خود موسی »نتیجه اون سکوت و تحمل بود و سرانجام ضرب المثل 
مصداق پیدا کرد. او به شهرش شیراز برگشت و من بعد از آمدن به « به دین خود

و خاطره بابک که شاید من آن را عشق می خلجان هنوزم حس شیرینی از یاد 
پنداشتم، در قلبم به تکاپو در میآمد و هر روز بیشتر از روز پیش در روح و وجودم 

 .جاودانگی مییافت

مادرم در حالی که سینی بزرگ پر از برنج رو روی میز میگذاشت تا پاکش کند زیر 
 :سرم پاشید زیرکی و موذیانه میخندید او یک مشت برنج رو برداشت و بر 

 .انشاءاهلل به سالمتی عروسی دختر عزیزم، دهانی شیرین کنیم-

 :شلیک خنده پریا مرا از روی صندلی پراند

 هه هه، آخه مادرجونم، با برنج دهن شیرین میکنی؟-

خاک بر سرت دختر، صدات تا هفت همسایه اونورتر رفت بیارش پائین! واال برنج -
 .نم بعد ماه مبارک رمضان مبارک برپا میشهبرکته، ایشاال که عروسی دریاجو

خواب دیدی خیر باشه مادرجونم، به سالمتی منو واسه کی خواب دیدی از پسرای -
 همین خلجانه؟

 ایرادی داره؟-

 .ایراد نداره بلکه انتخابهای خودسرانه شما مارو تو منگنه قرار نده، خوبه-

ام سالهای سال همبازیش خدارو شکر غریبه نیست اون پسر عمهات مازیاره، تو-
بودی و خوب میشناسیش خداییش پسر بدیه؟ کارمند اداره آبه، تو تبریز آپارتمان 

 ...داره تو همین خلجان یه باغ شش هزار متری داره و

کافیه مادرجان، کم داشتههای پسرعمه محترمم رو به رخم بکش. من اگه قرار باشه -
چون ما میتونیم بعدها با تالش و کار  روزی با کسی ازدواج کنم مال ازش نمیخوام

 .خودمون همه چی به دست بیاریم
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پریا روی صندلی من نشست: میتونی بگی شمایی که هیچ وقتم تو پر قو نخوابیدی 
 تا ناز پرورده بشی از شوهر آیندهات چی میخوای؟

 !مردونگی، صداقت، راستی و درستی-

زمونه کم پیدا میشه! خودت که خوب  او... وه، چه زیاده خواهیها، چیزی که تو این-
میدونی تو این زمونه نامردی و جفاکاریها، ما دچار فقر صداقت شدیم و از ثروت 

 .سرشار نامردونگی ها و شیادی ها و اختالس ها بهرهمندیم

مادرم اعتراض کرد: صداتو ببر پریا، مگه مازیار مردونگی و راستی و درستی فرموده 
 دریا خانوم رو نداره؟

 .به جای پریا من جوابش رو دادم: بله که نداره

 وای امان از دست تو دریا، یعنی در ظاهر و باطن مازیار ایرادی هست؟-

اوال، چرا که نباشه؟ اون حس و طبع شاعری داره، احساس لطیف و مالیم داره و -
من تاریخنگارم، درگیر گذشتهها هستم و نسبت به اون قلب سرسختتری دارم، 

اصال بهم نزدیک نیست. ثانیا، من نگفتم که اون ایراد داره ثالثا، مازیار  احساسمون
اون پسری نیست که من به عنوان شوهر قبولش کنم. چهارم، خدمتتون اعالم کنم 
مادرجون که من تا چند سال به هیچ وجه قصد ازدواج ندارم پس دست از سر کچلم 

 .بردارین

یت میشه که خلجان شهر کوچیکیه، مردمش اوال، تو بی خود میکنی ثانیا، تو حال-
روی زندگی همدیگه نگاه دارن سوم، میخوای با شوهر نکردنت آبرومو پیش فک و 

 !فامیل و در و همسایهها ببری که بگن بیشوهر موندی؟ چهارم، بازم غلط میکنی

در میان تضاد تفکرها و شادیهای خانواده احساس میکردم خونوادهام غل و زنجیر 
رو به زور میخواهند به دست و پام بزنند. احساسم این بود که با ازدواج ازدواج 

منو از تحقیقها و پژوهشهام بر روی تاریخ ملل مانع خواهند شد. من برای فراگیری 
تاریخ به دیدنیهای دنیا احتیاج داشتم اما مازیار میتونست تمامی خواستههایش را 
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دنیهای دنیا نداشته باشد. او به در رویاهاش بسازد و احتیاجی به دیدن نادی
 .خواستهاش در رویا میرسید و من در واقعیت دست مییافتم

مادرم که سکوتم را عالمت رضایت میدید، ادامه داد: خیلیم دلت بخواد اصال ببین 
مازیار پا پیش میذاره و به خواستگاریت میاد؟ این عمه جونته که اصرار داره تو رو 

 .واسه مازیار بگیره

 .وای چه حرفا! خیلیم دلش بخواد که خواهر مثل دسته گلمون رو بهش بدیم ای-

مادرم اخمهایش را درهم کشید و به ارشیا که دم در اتاق ایستاده و این حرف رو 
 .گفته بود، نگاه کرد: آهان آقا مورچه هم زبون داشت و خبر نداشتیم

ودتر از موعد موهای مامان خانوم، فکر و خیال ازدواج این دو تا دختر خیلی ز -
 .سیاهتو به سفیدی خواهد نشوند

برای ختم غائله احتیاجی به این صحبتها نبود خودم میتونستم حلش کنم. گفتم: 
 2«راضی اولدوم، قازا قازا قویدو اوزون ناز!ا»حاال که من 

مادر تند و سریع بغلم زد: آفرین میدونستم دختر عاقلی هستی پس به عمهات اینا 
 بدم که بیان خواستگاری؟جواب بله 

به قیافههای حیرت زده پریا و ارشیا نگاه کردم و گفتم: عجله کار شیطونه، همونطور 
 .که گفتم من چند سالی قصد ازدواج ندارم

مادرم مشتش رو محکم به درون سینی برنج کوبید و برنجها به روی میز پاشیده 
ه و مراسمی به یکی از اهالی شد: اصال میدونی اگه همین عمه تورانت اینو تو مرثی

 3«نرگس بیلدی، عالم بیلدی!»خلجان بگه، چی میشه؟ 

 4«خالقا ایت هورسه، بیزه چاقال هورر»پریا گفت: اینم شانس خواهرمه، واال

 :مادرم با دستمال زد تو دهن پریا که این ضربالمثل را به کار برده بود
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ال طبع و شور شاعری داره و مگه مازیار چشه، پسر آروم و سر به زیریه خب، حا-
هی شعر و غزل میگه، قریحه شاعری داشتن که خوبه اتفاقا عمهجونت همه جا با 

 .افتخار میگه که شعرای پسرش تو جشنواره ها مقام میاره

به اتاقم رفتم نمیخواستم با تجزیه و تحلیل کردن خوابی که دیده بودم فکرم رو 
روح و وجودم رو تحت انحصارش  داغون کنم، خوابی که حس و حالش هنوزم

 !داشت

من دختر پرانرژی و تالشگری بودم میخواستم در هر زمینهای مفید باشم، چیزهایی 
رو در همین زادگاهم بسازم و ازشون لذت ببرم. برای راحت شدن از شر پسرعمه 
مازیار که بعد این خواستگاریش صورت حقیقت به خودش میگرفت و در خونوادهها 

جاد میکرد، باید فکری میکردم. من میخوام تو همین خلجان و با همین اختالف ای
دستای کوچیکم دنیای دیگهای برای خودم بسازم. پدرم که سی سال تمام به نظام 
کشورش خدمت کرد، بعضی وقتا از دخل و خرج خونهاش در میمونه ولی چون از 

ی جالب و اهداف ریشه و جد و آباد قویه و مال و ارث خونوادگی داره، ایدهها
 .بزرگی برای پیشرفت شهرش داره

خواستگاری زبانی عمه توران از من بدجوری ذهن مادرم رو مشغول و درگیر کرده 
بود من برای پا نگرفتن ادامه ماجرا و آسودگی خیال مادرم به مازیار زنگ زدم و 

حالت برای فردا در محله باباحمید باهاش قرار گذاشتم. تا رفتن بر سر مالقات 
دستپاچگی داشتم که حرفهام رو چگونه برای مازیار بیرون بریزم که احساسم رو 

 .درک کنه و قانع بشه و برای جلب نظرم پافشاری و اصرار نکند

مازیار سر وقت به مالقاتم آمد و با سالم و احوالپرسی مختصری آرام و فرورفته در 
طم پر از امواج خروشان بود، خود کنارم راه میرفت. منم که دلم مثل دریایی متال

گفتم: مازیار من همین امروز میخوام چیزی رو برات اعتراف و اقرار کنم که امیدوارم 
 .مثل رازی بین خودمون پنهون بمونه

 با حیرت نگاهم کرد: رازی که بین خودمون بمونه؟
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راستشو بخوای مازیار، بازگشت به خلجان و زندگی کردن در این شهر و اقامت -
شگی مطلوبم نیست اما حاال که برحسب قضا و قدر و عشقی که آدم خواهی همی

نخواهی نسبت به زادگاهش داره، این اتفاق افتاده و ما ساکن اینجا شدیم. من 
میخوام با روش خودم همه ناسازی هارو از بین ببرم البته در حد توانم اینم هدیهای 

که تکلیفش معلوم نیست شهر   باشه برای تمامی اهالی خلجان! من از این منطقه
هست یا نه چرا که هنوز چادر روستایی شو بر سر داره و فرهنگ شهری و روستایی 
در هم درآمیخته، چندان خوشم نمیاد ولی با ساختنش و کنار اومدن با این حقایق 

 .میخوام این شهر رو واسه خودم قابل تحمل کنم

نیست و شما باالخره به این محیط  مازیار به میان حرفم پرید: هیچ چیزی غیرممکن
 .عادت میکنین

فقط حرف عادت و خو گرفتن نیست من و پدرم تصمیم داریم با مردمان خیر و 
معتمدین شهر کارایی برای شهر انجام بدیم، نمیخوام گناهم این باشه که مادرم از 

طوریه صبح تا شب بهم از تو و خصوصیات تو برام بگه و با گفتن این که مازیار این
و اونطوریه بخواد ازت مجسمه خوبی بسازه و به خورد من بده اونم به عنوان یه 
شوهر ایدهآل! این که مثال اگه تو لطف کنی و منو بگیری و زن خودت بکنی زندگیم 
پر از خوشبختی میشه و یا اون مجبور بشه هر وقت و بیوقت با ترفندهای 

 .غیب کنهمادرانهاش منو برای ازدواج کردن با تو تر 

 .آه دریا، این کار اشتباهیه-

مازیار تو خواسته واقعی خودتو نشون بده و درد درون منو درک کن و بفهم که -
هر دو خونواده هوای پیوند خیلی سریع دختردایی و پسرعمه رو در سرشون دارن 

 !و فکر میکنن که این پیوند آسمانی ما رو به خوشبختی میرسونه

 ان بلندباالیی ساخته شده؟هنوز هیچی نشده داست-

کامال! میدونی من به این شهر هنوز خو نگرفتم و سعی دارم باهاش کنار بیام و به -
خاطر پدر دارم میسازم و اگه چیزی و کسی اذیتم نکنه منم تحمل کردنش رو بلدم 
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پس اگه بخوام ساز مخالف نزنم و این جا موندنی باشم باید باهام همکاری کنی و 
 .و حدیثا ادامه پیدا کنهنذاری حرف 

من تصمیم دارم با دستای خالی ولی به پشتوانه کمک و حمایتهای پدرم و همراهی -
مسوولین برای پیشرفت این شهر اهمیت بیشتری بدیم، مثال یه قطعه زمین موقوفی 
در ورودی خلجان هست که باید ما تالش کنیم که در اونجا یه مرکز فرهنگی 

ایی بسازیم. گوش کن مازیار من به مدرک دکترایی که تا کتابخانه یا فرهنگ سر 
چند وقت دیگه بهش میرسم، نمینازم من میخوام با انجام خدمات فرهنگی خیلیها 
رو هم همراه خودم کنم تا خلجان رو از نظر فرهنگی و هنری، غنی و متحول کنیم 

داری،  هرچند که متاسفانه مادیات حرف اول رو میزنه، پول داشته باشی قدرت
 !قدرت هم داشته باشی، حکمرانی و همه کاری ازت برمیاد

 :مازیار که با حوصله به حرفهام گوش میداد، گفت

خب دریا، این که ایرادی نداره اتفاقا مردم خلجان اگه از نیات خیرخواهانه تو -
 .خبردار بشن، ازت ممنونم میشن فقط امیدوارم تالشهات ثمر بده

من و پدرم «! یک دست صدا نداره»میشه، راست گفتن که بازم میگم دست تنها ن-
 .درباره انجام همین تحوالت صحبت کردیم« حاجآقا جابر رضازاده»همین پریروز با 

مازیار گفت: اینم قبول دارم و قول میدم که در کنارت باشم چون من به زادگاه 
 .خودم و پیشرفت روز افزونش عالقمندم

 یوند بین من و تو دارن؟ولی دو خونواده اصرار به پ-

ببین دریا، تو نباید ازشون رنجیده بشی مادر خودمو میگم اون زنی ساده و عامی -
هست با افکاری عامیانه، نباید ازش انتظار روشنفکری و امروزی بودن رو داشته 
باشیم. اون در درک و فهم خواستهها و احساسات جوونای این دوره عاجزه و سعی 

 .ش قدیمیا کارای خونوادهشو پیش ببرهداره به سبک و رو

من از فرط حرف زدن، دهنم کف کرده بود. مازیار روی کنده درختی نشست و وقتی 
 :التهاباتم را در پس پردهای از خشم دید، گفت
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دختردایی عزیز، حاال الزم نیست از حرص و خشم این طور خودکشی کنی کمی -
 .نفس بکش

سال تحصیل کردم و در مقابلش نیرو و توان من مال ندارم که ندارم این همه -
دارم! دختر جوونی هستم که آستین باال زده تا شهرش پیشرفت کنه، یعنی چون 

 دخترم احمقم؟ یعنی نمیتونم اندازه سر انگشت هم به مردم خدمت کنم؟

 کی اینو میگه دریا؟-

هالنگار که ببین مازیار ما چشمداشتی به مال دولت نداریم. نمیخوایم به افرادی س-
دنیا رو آب ببره اونارو خواب میبره هی التماس کنیم و آخر سر ما رو به دردسر 

 .بندازن

دختردایی دریا، تو اگه با سالح نرم و مالیمتری پیش بری بهتر نتیجه میگیری. -
برای گرفتن حق و حقوق خلجان نباید با هیچ کس دربیفتی و برای خودت دشمن 

ق مادیات شده افرادی مثل تو نباید دست رو دست بذارن بتراشی. تو دنیایی که غر
و تماشاگر باشن شماها که نقشههای خیرخواهانه در سر دارین و بیشتر بر سر 
تعصبات فرهنگی و محلی کارتون گیر میکنه، بایدگروه بزرگی از خیرین و دلسوزان 

قدم واقعی خلجان تشکیل بدین تا بتونین با اطمینان خاطر تو مسیر پیش رو 
بردارین اما هر کاریم روش خاص خودش رو داره. من نگرانم که تو روش اشتباهی 
رو پیش بگیری و به خطا و بیراهه بری بعد تقصیرا بیفته گردن دختر بودنت! دریا، 

 .اینو بدون که با سر و صدا به پا کردن کارا پیش نمیره

ید، از بدگوییهایی که تو از این که مازیار اینطور منطقی برخورد میکرد و خوب میفهم
 :مازیار از جاش بلند شد .خونواده ازش کردم شرمنده شدم

دریاجان، خونوادههای من و تو از نظر سطح فرهنگی خیلی تفاوت دارن و من -
سخت بتونم این تفاوتها رو از پیش رو بردارم امیدوارم مادرم متوجه همین نکته 

 .فکر دختر دیگهای باشهمهم بشه و کوتاه بیاد و برای آوردن عروس 

 .مازیار ممنونم که باهام کنار میای-
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مازیار ازم جلوتر زد و گفت: بیا بریم اینجا منطقه خلوتیه، کسی ما رو ببینه حاال فکر 
 میکنه، چه خبره؟

 .هر دو به سمتی که ماشین را پارک کرده بود، رفتیم

که برای دیدن میدونی دریا، از صحبت کردن باهات فهمیدم که دختری هستی  -
مسئولی به خودش زحمت نیم ساعت انتظار کشیدن رو نمیده، خیلی حق به جانبی! 
اما دختردایی من تو رو دوست دارم و گاهی که به تو خیره میشم تو رو دختری در 
آن سوی میلهها میبینم با چشمانی مغموم و گرفته که معصومیت چشمان سیاهش 

افتاده روی پیشانی و چشمش فقط و فقط تصویر تا کران آسمان ها میرسه، تار موی 
 !یه دریای بیانتهاست

با حیرت نگاهش کردم: مازیار، شنیده بودم که طبع و قریحه شعر و شاعری داری، 
اما اینقدر احساساتی تصور نمیکردم. خب بگو ببینم، منظورت از اون ور میلههایی که 

 گفتی چیه؟

شست وقتی سویچ را گرداند، لبانش تکان او در ماشین را باز کرد و پشت فرمان ن
 !خورد و زمزمه کرد: میلههای زندان، اسارت

 :و من در همین لحظه ذهنم مغشوش شد

 واسه چی مازیار؟-

مازیار گفت: دریا، کاش تو به جای اومدن به خلجان به کشور دیگهای میرفتی. مثال 
 .یونان

 !دپوزخندی زدم، مازیار که بیشتر از من بلند پرواز بو

ماشین در جاده خاکی و ناهموار مدام به چپ و راست متمایل میشد. او گفت: 
 یادت میاد وقتی که دبیرستان میرفتی میگفتی روزی به یونان مهاجرت میکنی؟

اوال، قرار نیست همه رویاهامون به حقیقت برسن بعدشم چون من به تاریخ عالقه -
اریخ ارزشمندی هم داره! حیف که من دارم و یونان کشور فالسفه و هنر و زیبائیه، ت

 .هیچوقت نمیتونم پرستوی مهاجر باشم و به سرزمین رویاهام کوچ کنم
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متاسفم که به احترام همون رویاهات نتونستی اقدامی واسه رفتن به یونان بکنی -
 تصورش رو بکن دریا، یونان کجا خلجان کجا؟

و دیار مادریش رو فراموش آدم هر کجای دنیا که باشه هیچوقت نمیتونه زادگاه -
 !کنه. خدا میدونه سرنوشت و قسمت هر آدمی چیه

مازیار بیصدا رانندگی میکرد و من روح و وجودم رو رها شده در ساحل جزیره 
 !مجسم کردم« پنتوزالی»زیباترین جزیره یونان در حال رقص « کرت»

اران بر پیکر هوای مالیم جزیره سرمستم میکرد و انواری که از پشت پرده شفاف ب
برهنه و جاودانی یونان کشیده میشد، انسان را مسحور میکرد. آه خدای بزرگ و 
مهربونم، انسان در هیچ نقطهای از جهان نمیتونه به این سهولت و با این آرامش از 

 !دنیای حقیقی کنونی بریده و پا به درون رویاهایش بگذاره

دریای اژه در تقابل و قیاس بود و  افکارم میان طبیعت پیرامونم و رویای یونان و
 .من غرق تماشای کوچهباغهای خلجان آرامش رویاهایم را مییافتم

یونان را گنجینه هنر و هنرمندان هزار سالهاش قوت میبخشید و اینجا حقیقت و 
، چون نوار باریک کشیده میشد و «خلجان»اصل وجودی تاریخ و بناهای تاریخی 

که خدای « زئوس»میبرد و به کنار غار « کرت»در جزیره  «ایدا»روحم را بر روی قله 
یونانیان در آن جا به دنیا آمده بود، میکشاند. من از کنار غار به تماشای پائین قله 

را در آغوش داشت ایستاده بودم. شکل سیاهی در میان سفیدی « خلجان»که شهر 
و در میان مه غلیظ مه صبحگاهی ظاهر میشد و فکر عاشقم, اندام رشید بابک یکتا ر 

زیر پایم به تصویر میکشید. شکل سیاه پیچ و تاب میخورد و میچرخید و میچرخید 
در حال سقوط به روی سرزمین « ایدا»و سرم را به دوران میانداخت. من از فراز قله 

 !خلجان بودم و درست میان آغوش مازیار خلجان فرود آمدم

ال بیرحم اوهام بیرون کشیدم و سعی با صدای بوق ماشینی خودم رو از میان چنگ
 .کردم به حال و هوای کنونیم برگردم

وقتی مازیار در خیابانی که به خاطر ازدحام و شلوغی مردمی که در هم می لولیدند 
پا بر روی ترمز گذاشت، تازه به حال طبیعیم بازگشتم. چرا بابک یکتا پائین قله در 
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عشق را از خود دور میساختم؟ آیا من در  قلب خلجان ایستاده بود، آیا من بودم که
 گنداب غرورم میگندیدم؟

مازیار با همان مختصر حرفها و بیان باورهایش تمام ذهنیت مرا نسبت به خودش 
زیر و رو کرد! جدیت مازیار در کالمش در ذهنم تصویری از معبد قدیمی با سنگ 

و اینجا اندیشه خیال خارا میساخت شاید قدری فراتر، لطیفتر، شفافتر و آزادتر! 
بابک بسیار غیرارادی در دلم حس دلتنگی و شوق دیدن دوبارهاش رو زنده کرد با 
این حال این من بودم که باید سعی میکردم فرسودگی و سختیهای راهی که امید 

 .پیمودنش رو داشتم، به جان بخرم هرچند پشت سرم غیبت و اتهامات باشد

میدونم که امروز دانشگاه نداری و قرار نیست تبریز مازیار نزدیک خانه گفت: دریا، 
بری، پس برو خونه و استراحت کن، خلجان برای روح بزرگ تو کوچیکه، اما اگه 
افکار بزرگی برای زادگاه پدریت داری باید تمامی محدودیتها رو تحمل کنی. زیاد 

که بهم عالقه   تحت فشار خونواده نباش، نذار که وادار به ازدواجت کنن. اونم با منی
نداری، عشق یک طرفه مثل جاده یک طرفهاس و فایده نداره، ازدواج بدون عشق 
هم فایده نداره! پس بیخیال من و حرف و حدیثهای مادرم شو و پی زندگی خودت 

 .باش، منم فقط پسرعمه تو خواهم بود

ا من نمیخوام با موضوع ازدواج که هیچ کدوم تمایلی بهش نداریم بین خونوادهه
اختالفی پیش بیاد و رفت و آمدها قطع بشه البته من به نظر تو احترام میذارم پس 
اجازه بده مثل یک دوست در کنارت باشم. تو هیچوقت عاشق من نخواهی بود پس 

 .بیا بین خودمون پیوند خواهر و برادری ببندیم

 .خندیدم: چه حرفا! اجازه بده همون نسبت فامیلی خودمون سر جاش باشه

 .هم خندهای کرد که در صحت حرفهاش در شک و تردید ماندم او

من و مازیار در سرازیری کوچهای طویل قدم زنان پیش میرفتیم تا فقط بیشتر 
صحبت کنیم به هر زن و مردی که از مقابلمان رد میشد، سالم میدادیم و احوالپرسی 

شهر میرسیدیم.  کوتاهی میکردیم. هرچه کوچه باریک رو پائینتر میرفتیم به بیرون
عبور چندین سگ سفید و قهوهای که از ته کوچه جلو میآمدند سبب شد تا من کمی 
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بترسم و خودم رو به پشت مازیار بکشونم. مازیار خندید و دستم رو گرفت: نترس 
دریا جان، سگهای آبادی هیچ وقت به اهالی روستا حمله نمیکنن اونا هوای آدمای 

 .محله رو دارن

ا، از سگها میترسیدم شایدم علتش این بوده که در سیزده سالگی من همیشه خد
همراه خونواده به یکی از باغهای اطراف کاشان رفته بودیم، سگ سیاهی 
زنجیرگردنش رو پاره کرد و از پشت به طرفم حملهور شد، اگه آدمای دور و برم به 

 .موقع عکسالعمل نشون نمیدادن، تیکه پارهام کرده بود

 !: این طبیعیه، ترس ماجرای باغ کاشان هنوز به جونت موندهمازیار گفت

خنکی مطبوع شبانه بر سر طبیعت آرام و جان بخش خلجان باریده بود و ما در 
انتهای کوچه روی چوبهایی که در کنار دیوار کوتاه کاهگلی تلنبار کرده بودند 

به این قنات  قرار داشت. یادم اومد مادرم راجع« آزدره»نشستیم. روبرویم قنات 
بهمون میگفت اهالی شهر قبال مردههاشونو تو آب این قنات میشستند و مثل حاال 
غسالخانه نداشتند و بعد شستن جنازه در این قنات یک سره میت رو برای دفن به 

« محمد مهری»قبرستان میبردند. از یادآوری این خاطره رحمت و فاتحهای به اجداد 
ا ساخته بود، فرستادم چرا که بعدا مراسم ختم که اولین غسالخانه خلجان ر 

مردههاشون رو هم در حسینیه اهدائی این مرد بزرگ خلجان دوست برگزار 
 .میکردند

گفتم: میدونی مازیار، خونوادهام این روزا دنیای منو محدود کردن و تو این تصورن 
اشت. که من بعد این که زنت شدم خوشبختیم تکمیل شده و کم و کسری نخواهم د

من حرفم اینه همونطور که تو واسه اهدافت که در آینده شاعری موفق شدنه، 
 !کوشش میکنی خب منم واسه خودم اهدافی دارم

چه اهدافی؟ محتاج شنیدن یه بعله خشک و خالی مسئولین هستی! وقتی برای -
به ثمر رسوندن اهدافت پولی تو دست و بالت نباشه، جنگیدن یه هارت و پورت 

خالی محسوب میشه، در این دنیای مادی که داره ریشه معنویات رو از خشک و 
بیخ و بن میکنه و واسه آدما پول حرف اول و آخر رو میزنه، کم هستن کسایی که 
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و « حاججابر رضازاده»از جیبشون بخوان مایه بذارن، کم هستن آدمای خیری مثل 
 .م شناسایی کنیمغیره، ما باید دنبال خیر باشیم و خیرین فعلی شهر رو ه

از جام بلند شدم و به قدم زدن پرداختم. سکوت اطرافم که در مالیمت شبانگاهی 
فرو میرفت محزونترم میکرد. ستاره ها در دل آسمان میدرخشیدند و علفهای هرز 
اطراف پاهام رو قلقلک میدادند، حس میکردم منم مثل ماهیهایی که به اعماق دریا 

رفهای مازیار گم میشوم و فرو میروم. با این که مازیار فرو میروند، عمیقتر در ح
خیلی نزدیکم بود، انگار صداش رو از دور دستها میشنیدم: مازیار بعد پایان حرف 
هایش که در باب کوچههای تنگ خلجان بود، پایان رساندو نفس عمیقی کشید و 

یحتی برات گفت: دریا، من با تو کاری ندارم و تو رو تحت فشار نمیذارم ولی نص
دارم تو باید خیلی مراقب خودت باشی اینجا شهر بزرگی نیست و من باید امروز تو 
رو با یه حقیقتی آشنا کنم این که تو با آدمای کنجکاوی روبرو خواهی شد، تو باید 
به غیبتها و کنجکاویهایی که بین اغلب اهالی اینجا به طور معمول صورت میگیره و 

عادت کنی اینجا مردمان سادهدلی داره در برابرش توش غرض و مرضی نیست، 
آدمای شیاد و فرصتطلب هم زیادن، یعنی مثل همه جای دنیا اینجام خوب و بد 

میدونی دریا، بیا به قول -زیاد داره و توی هر کاریم تر و خشک با هم میسوزند
بات باید بدونی که ما نباید به خاطر تعص 5«ائیری اوتوراخ، دوز دانیشاخ»معروف 

ملی و محلی، بعضی حقایق رو انکار یا ازشون فرار کنیم، تو درست میگی زندگی ما 
در اینجا محدوده، یعنی برای فکر و روح بزرگ ما کوچیکه اما میشه درش دوام آورد 
ما به طریقی به خواستههامون میتونیم میدون بدیم و به اون چه که میخوایم، 

برام بهترین مکانه تا از آرامشش حسهای خوب برسیم. اتفاقا چون من شاعرم اینجا 
بگیرم و ادبیات فولکوریک مادریم رو زنده نگه دارم. بیا فکرامونو روی هم بریزیم و 
ببینیم برای ساختن خلجانی آبادتر و پیشرفته چه باید بکنیم، میدونی خیلی حیفه 

، جایی که که این شهر هنوز یه محل فرهنگی نداره تا محل دائمی انجمن ادبی بشه
شعرا و اهالی قلم و ادبا با سربلندی بتونن پذیرای هنرمندان دیگر شهرها باشن آیا 

 این برای خلجان با این قدمت و آثار ارزشمند تاریخیش افت نداره؟

لبخندی زدم: پسرعمه محترم، اتفاقا درد ما همینه! یعنی تو هم برای به ثمر نشوندن 
 ایده هام همراهیم میکنی؟
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یق بدونی چرا که نه! فقط سعی کن با کسایی که گیر کارت دست اوناست، اگه ال-
 !بد تا نکنی که اگه سر لج بیفتن فاتحهات خوندهاس

هشدارهای چندباره مازیار منو یاد خوابم انداخت هنوزم حس بدش بدنم رو به 
ارتعاش میانداخت. میخواستم راجع به خوابم با مازیار صحبت کنم ولی پشیمون 

 .رم به ماجرای پریروز کشیده شدشدم فک

رفته بودم، خیلی اتفاقی متوجه رفتار « غار نغیم»وقتی که برای هواخوری به اطراف 
شکبرانگیز سه نفر شدم. آن ها مرا ندیده بودند منم در تعقیب اونا تا نزدیکیهای غار 
رفتم و از پشت تنه درختا تحت نظرشان گرفتم اونا روی محل مشخصی در خارج 

خلجان و تقریبا پشت غار جمع شده بودند من که حس کنجکاویم به شدت از 
تحریک شده بود، دنبالشون کردم بلکه از قصد و نیتشون خبردار بشم حاال هم 

 .چشمم به دنبال اون سه فرد غریبه بود

من راجع به اون سه نفر با مازیار صحبتی نکردم مازیار که زیر چشمی نگاهم میکرد 
خیره مونده میخوای بریم « آزدره»چی فکر میکنی، نگاهت روی قنات گفت: دریا، به 

 از نزدیک ببینیمش؟

من که مشتاق دیدن هر مکانی بودم از جام بلند شدم و به همراه مازیار از پلههای 
قنات پائین رفتیم. زیرزمین شبیه کانال آب بود چون از دو طرف سکوی پهنی داشت 

های درشتی روی آب ایجاد میشد با حیرت و که آب از وسطش عبور میکرد، حباب
 .هیجان به مازیار نشون دادم

مازیار خندید: میبینی چه حیرتانگیزه اون قنات پر از ماهیهای سیاه و قرمزه که 
همیشه خدا این جا وجود داشتن و مردم حاال از آب اینجا برای شستن لباسهاشون 

 .استفاده میکنن

آرام آرام جلوتر رفتیم به نظرم بیشتر شبیه آب ما راه قنات را که سقف هم داشت 
میرسه که دو قنات اونجا در « گزران»انبار بود. مازیار گفت آب این قنات به قنات 

 .هم ادغام میشن

 گفتم: میای بریم من از نزدیک نگاش کنم؟
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 .شانه باال انداخت: من که بارها دیدمش تو هم اگه ببینیش خالی از لطف نیست

ایستادم و از دیدن درخت بزرگی که « گزران»مازیار به تماشای قنات  شانه به شانه
در میان قنات پت و پهن وجود داشت متحیر ماندم شاخ و برگهای درخت روی آب 
سایه میانداخت، میوههای ریزی هم داشت که از این فاصله خوب دیده نمیشد. 

 :مازیار گفت

شستشوی ظرف و ظروف استفاده در زمانهای قدیم مردم از میوه این درخت برای -
 .میکردند

 !وای، واقعا که آفریدههای خداوند چقدرحیرتانگیزه-

درسته دریا، اینجا قنات زیاده، هیچ میدونی وطن مادری تو، همین خلجان مهد -
 قناته؟

بله، شنیدم با وجود این همه قنات و چشمه تو خلجان که من هنوز چند تا شو -
 !ان میتونه مهد قنات آذربایجان باشهبیشتر ندیدم، البته که خلج

ما وقتی از درون قنات مسقف که تاریک هم بود بیرون اومدیم نور خورشید چشمامو 
زد. یک لحظه از میان چشمای نیمهبستهام خارج شدن دو مرد از یه خودروی پراید 
توجهم را جلب کرد. همان لحظه ضربان قلبم باال رفت زیرا که فهمیدم آن دو نفر 

شین پراید همان مردان پریروزی هستن که دیده بودمشان! حاال نفر سومی کجا سرن
 بود، خدا میداند؟

دیدن اون مردا سیستم عصبیم رو بهم ریخت و باید به هر نحوی که راه داشت 
تعقیبشون میکردم. برای مازیار بهانهای آوردم که باید زودتر به خانه برگردم. اما 

پدربزرگم که در زمان خودش از خانهای مشهور خلجان اون اصرار داشت تا سر قبر 
بود بریم ولی من گفتم: مازیار، تازه یادم افتاد که قراره دوستم خونمون بیاد تا روی 

 .پروژه دانشگاهیش کار کنیم

 چرا یهویی یادت افتاد؟-

 .خب، االن یادم افتاد دیگه-
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 ؟نمیخوای به قبرستان باباحمید ببرمت، قبرستون جالبیه ها-

 .مازیار بمونه واسه یه روز دیگه حسابی دیر کردم مامانم نگران میشه-

سماجت مازیار گل کرده بود و من نمیدانستم چهجوری و با چه زبونی مازیار رو 
دست به سرش کنم؟ به خاطر اینکه شک نکنه مجبور شدم مقداری از راه رو 

 .همراهش برم تا به اضطراب و کنجکاوی درونم پی نبرد

رد میشدیم کمی برای تماشای سنگ بزرگی که انگار از « قوشاداش»از کنار  وقتی
وسط دو نیمه شده بود ایستادم. مازیار که خودش رو جای راهنما میدید، گفت: 

 دریا، حتما تا حاال چیزی راجع به تاریخ این سنگ نشنیدی، درسته؟

و باارزش اینطور به  نه اولین باره که میبینمش، واقعا حیف نیست این آثار گرانبها-
 امان خدا رها بشن و ازشون محافظت نشه؟

کجای کاری باباجان! دهها جای قشنگتر از اینا روز به روز دارن فرسوده و نابود -
 .میشن کو کسی که به ارزش اینا اهمیت بده و برای حفظشون تالش کنه

 خدا میدونه حکمت دو نیمه شدن این سنگ سیاه چیه؟-

کشید و گفت: راستش مادرم واسمون تعریف میکرد که دو نیمه   مازیار آه عمیقی
شدن این سنگ همزمان با ضربت شمشیر حضرت علی )ع( انجام گرفته و تا به این 
زمان به همین صورت باقی مونده، بازم صد حیف که اکثر وقایع سند تاریخی دقیقی 

 .نداره

اصل ماجرا رو که باالخره اخمهام رو در هم کشیدم: یعنی چی؟ چرا داستان ناقصه و 
 از اون زمان تا حاال سینه به سینه گشته و به اینجا رسیده کامل تعریف نمیکنن؟

دریا، شاید تا حاال هیچ کس منشا واقعی داستان رو نمیدونسته. در غیر این صورت -
که دیگه بهش داستان نمیگفتن، میشد یه مستند واقعی و تاریخی، چیزی که راجع 

ی به چشم میخوره اینه که در مورد تاریخ این شهر مستندات تاریخی به خلجان خیل
دقیق و کاملی وجود نداره و اگه هم باشه خیلی کمه! روایات و مشاهدات هم 

 .همیشه زبان به زبان گشته و به این زمان رسیده
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دو مرد مرموز ازمون دور شده بودند و من جوری که مازیار متوجه نشه، دورادور 
نها بود برای این که گمشون نکنم با مازیار خداحافظی عجوالنهای کردم حواسم به آ 

و سرباالئی کوچه رو به سرعت دویدم و پشت تیرک برق ایستادم و منتظر موندم 
به سمت خیابان پیچید. وقتی مطمئن شدم رفت دوباره سر « محله باال»تا مازیار از 

غ حاج رحیم شدم. خودم رو از پائینی کوچه رو دویدم و برای تعقب مردان وارد با
 .میون تنه درختان به جلو میکشوندم تا احیانا در تیررس نگاه مردان مرموز نباشم

رد شدند و از روی سنگها خودشان را باال کشیدند « غار نغیم»آنها با احتیاط از کنار 
در حالی که از سنگینی کوله پشتیهاشون میشد حدس زد که بار زیادی با خودشان 

میکنن. به خودم گفتم: دریا شاید اینا توریست باشن واسه چی داری حمل 
تعقیبشون میکنی، مگه تو فضولی! جواب خودم رو دادم: توریست و گردشگر اینطور 
از ترس دیده شدن خودشو پنهون نمیکنه بلکه دنبال آدم میگرده تا ازش راهنمایی 

 .بگیره

ال کشیدم و پشت تخته سنگ بزرگی کمی منتظر موندم و از مسیر دیگهای خودم را با
پناه گرفتم. از نگاههای هراسان و کنترل دائم اطرافشون میفهمیدم که به دنبال راه 
مستقیمی نیستند. مخصوصا نفر سومی رو هم دیدم که به آنها پیوسته بود و معلوم 

 !نبود او مثل جن از کجا پیداش شد

کله صبح در حال تجسس و   احساس میکردم منم مثل بعضی از زنایی شدم که از 
فضولی در زندگی دیگرونن! پس دیگه نمیتونستم از ضعف فرهنگی و محدودیت و 
نبود مراکز فرهنگی و تفریحی و خیلی چیزای دیگه تو این شهر در عذاب و ناراحتی 

 !باشم

من باید در هر حالتی در هر کجا و در میان هر جمعی که قرار میگرفتم جلوی زبان 
رفتم و درباره این مردان جوان و مرموز با کسی صحبتی نمیکردم چرا خودم رو میگ

که مردم کلنگ شماتت ها رو تو کلهام میکوبیدند. وقتی رفتارم صحیح نباشه و 
نتونم تو این شهر پرونده خوبی واسه خودم درست کنم، بعد اون انگشت نمای شهر 

حیت میشدم! هیچ احمق میشدم و برای انجام هر کاری، از طرف اهالی اینجا رد صال
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بدون جرمی مثل من اینطور ناشیانه در پی این افراد ناشناس که شاید خطرناک هم 
 !بودند راه نمیافتاد تا سرش رو به باد بده

که « غار نغیم»هوا داشت رو به تاریکی میرفت و حدود صد متر دورتر از باالی 
آن سه نفر چادری را بر  محوطهای باز بود و از دو سمت تپههای بلندی قرار داشت

پا کردند و کوله پشتیهاشون رو درون آن قرار دادند. آنها در زمینهای اطراف به 
گشت و جستجو پرداختند به نظرم میآمد که آنها اشیایی گرانقیمتی را در این حوالی 

 .گم کردهاند و حاال در جستجویش هستند

ه منو دچار شک و حیرت هر کدام از آن ها چراغقوه ای در دست داشت. چیزی ک
میکرد این بود که میدیدم آنها وسیلهای عصا مانند رو به روی زمینهای اطراف 
میکشند و گاهی روی زانوها نشسته و خاک ها را بررسی میکنند. من تاریخ خونده 
بودم و بارها همراه دانشجویان برای تحقیق و تجسس و پژوهش به مناطق مختلف 

از هر حرکت آنها نیات درونشان را میخواندم آن وسیله  ایران رفته بودم و حاال
فلزیاب یا طالیاب بود احتماال چیزی رو در همین حوالی کشف کردهاند و مخفیانه 

 !دنبال پیدا کردن گنج هستن

من که خودم عشق و شور پی بردن به اسرار زیر زمین را داشتم و سرم به شدت 
داشتم تا به همین زودی دست به دامن برای این جور کارها درد میکرد، تصمیم ن

اهالی خلجان یا پلیس بشم و ازشون کمک بخوام و این افراد رو لو بدم تا همه به 
اینجا لشکرکشی کنند بلکه من میل داشتم تا این جستجوگران به کارشون ادامه 
بدن و اون وقت من به وقت مقتضی مچشون رو میگرفتم و تحویل قانون 

 .میدادمشان

اعتی رو به کنکاش کردن اطراف گذراندند سپس درون چادر بزرگی که برپا آنها س
کرده بودند، خزیدند. میدانستم که آنها به همین زودی به اهدافشون نمیرسند پس 
حتما اینجا میموندند و خودشون رو توریست یا مسافر جا میزدند، هرچند این 

 .طرفها میافتادمنطقه همیشه خلوت بود و بسیار اندک گذر کسی به این 

من برای آن که اهل خانه را نگران خودم نکنم به داخل شهر برگشتم. نگاههای 
کنجکاو و گاه اخمآلود و معنیدار اهالی و مغازهدارانی که هنوز تک و توک تعطیل 
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نکرده بودند، داشت فریاد میزد: حاج محسن جامعی که از چهرههای بارز و معتمد 
خترش با یک پیراهن و شلوار جین اونم تا این وقت خلجانه چهطور اجازه داده د

 !شب در همه جای شهر جوالن بدهد

تا پا به خونه گذاشتم چیزی که احتمال میدادم اتفاق افتاد، داد و هوار مادرم سر به 
فلک کشید: آی ورپریده، واسه چی خودتو داری انگشتنمای مردم میکنی فضول 

کج بری و پات بلغزه با کله میری تو یکی   محل میخوای بشی! اصال میدونی یه ذره
 از همین چاههای خلجان؟

 .ارشیا از حرف مادرم خنده اش گرفت

آره ارشیای بیغیرت، الاقل تو واسه خواهرت کمی خط و نشون بکش واسش خط -
 !قرمز بذار تا وقتشناس باشه و به موقع خونه بیاد

 .ودگفتم: مامانجان، نگران نباش پسرعمه مازیار باهام ب

آها..ان، مازیار مرد نیست دیگه؟ مازیار چیه توئه که باهاش خودتو جلوی مردم -
نمایش میدی؟ واال فردا پسفرداس که همین مردم صد تا وصله جور و ناجور بهت 

 .بچسبونن

مادرجان، من با فرهنگ مردم این شهر کاری ندارم من بزرگ شده یه جامعه و یه -
شما اینجا اومدم و موندگار شدم پس با روش  شهر دیگه هستم و اگه به خواست

خودم زندگی میکنم. کار خالفی هم نمیکنم که مردم اینجا بدشون بیاد! تازه اگه 
بخوام پا بیشتر از گلیم خودم بیرون بذارم قاصدکهای فضول و کالغای خبرچین 

 .خیلی زود خبرشو به گوشت میرسونن

ه بود، گفت: زهرا، میشه اینقدر طوفان پدرم که درون مبل فرو رفته و در حال مطالع
نوح به پا نکنی، چی کارش داری، باالخره اهالی این شهر به تدریج به اینجور تغییر 

 .و تحولها، و بهتر و بیشتر از ایناشم عادت میکنن

آه خدا مرگم بده آقا محسن، تو با کارای دخترت، با این سر و وضع بیرون رفتنش -
 راضی هستی؟
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اون دختر منه و ریشهاش از خلجانه، دخترای من غیرت دارن و پابند  چرا نباشم؟-
قوانین زندگی تو این شهر هستن پس بدون که هیچ کدومشون بیقانونی نمیکنن 

 .و باعث سرافکندگی تو نمیشن

 آقا محسن، اینجا خلجانه، تهران و شیراز و کاشان نیست ها؟-

حرفی برای گفتن و غیبت کردن خب نباشه، اینو بدون ما هر کاری بکنیم مردم -
دارن پس اگه میخوایین ناراحتی نکشین بهتره یه گوشتونو در و اون یکی رو دروازه 
کنین و زیاد به حرف این و اون حساسیت نشون ندین، حساس و زود رنج هم 

 .نباشین

به طرف پدرم دویدم و صورتش را بوسیدم: آه قربونت برم بابا، من بهترین بابای 
 .ارمدنیارو د

بله آقای جامعی، گرفتم منظورت چیه! اون آدم َاخ که میگن منم، اون آدم بدی که -
میگن منم! چرا؟ چون دارم به دختر سرکش و سر به هوام نصیحت میدم که فرق 

 خلجان و شیراز و کاشان رو بدونه. فرق فرهنگ ها رو بدونه؟

 !یرهزن کجای کاری؟ دختر تو مدرک دکترای همینا رو میخواد بگ-

مادرم با تاسف سرش رو تکان داد: اینجور که تو حمایتش میکنی قله اورست رو هم 
 .فتح میکنه

با انواع و اقسام سایتهای خبری و انواع رسانهها، مردم همین شهر هم چشم و -
گوششون باز شده و مثل ما دنیای جدید رو تماشا میکنن، ازش استفاده میکنن و 

میره باهاش همراه میشن و خودشونو ملزم میبینن به تدریج آگاهیشون باالتر 
 .بعضی مسایل رو که دیگه عرف جامعه شده بپذیرن

مادرم دستاشو به کمرش زد: واسه همینه که مردم اینجا با جدیت و سرسختی سعی 
 !در حفظ آثار فرهنگیشون دارن

به طرف مادرم که بغض کرده بود، رفتم میخواستم بغلش کنم، صورتش رو ببوسم 
که با حرص و خشم منو پس زد: ورپریده، مردم صد تا حرف پشت سرت درمیارن. 
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تو دکترا هم بگیری مردم اینجا تحویلت نمیگیرن چون اونا فکر میکنن دکتر، یعنی 
کسی که مطب داشته باشه و مریض ویزیت کنه دیگه نمیفهمن دکترای تاریخ 

 داشتن به چه دردی میخوره؟

مام دیگه شورشو در آوردین و عقلتونو دربست به دهن برادرم گفت: مامان جون، ش
آدمای دور و همسایه دادینا؟ مگه ما اومدیم که به خاطر دیدگاه درصدی از مردم 
این شهر، زندگی رو واسه خودمون جهنم و محدود کنیم؟ اینطور باشه میذاریم میریم 

ت داریم یه شهر بزرگتر مثال همین تبریز، ولی ما دیار مادری خودمونو دوس
محدودیتها و محرومیتش رو هم تحمل میکنیم اگه الیق بودیم هم کارایی برای 

 .پیشرفتش انجام میدیم

یکیش همین کوچه خودمون که شده خیابون اصلی خلجان، شهرداری محترم 
زحمت کشیده عریضتر و پهنترش کرده، البته با کمک مردم که خونههاشونو دو سه 

بدیل به خیابون بشه اما شهرداری هنوز تیرکهای برق متر عقبتر کشیدن تا کوچه ت
 !رو عقب نکشیده درنتیجه فعال همون کوچهاس نه خیابون

منم دیروز ماشینم رو به تیرک برق کوبیدم و عقب ماشینم درب و داغون شد زنگ 
اومد منم از شهرداری شکایت کردم تا بدونن وقتی تیرکهای برق  110زدم پلیس 

ی هنوز اندر خم یک کوچه ایم! همین شکایت رو تا آخرش عقب کشیده نشن یعن
میرم تا همه تیرکهای اون کوچه رو شهرداری عقب بکشه. این یعنی یک تحول، 
دومیش... پدرم کتابش را بست و کناری گذاشت: ارشیا یه لحظه دست نگه دار!یه 

برق رو جای کارت اشتباه بود باید از اداره برق شکایت میکردی تا بیان تیرکهای 
 .عقب بکشن این به شهرداری مربوط نمیشه، حاال دومیش رو عرض بفرما

ارشیا ساکت شد و پدرم ادامه داد: دومیش اینه که گفتم هزینه عقبکشی و آسفالت 
کوچههایی که توشون مشکل پیش میاد من از شهرداری خواستم تا اون محل هارو 

 .آسفالت بریزه

اینقد دست به جیب و خیر شدین، سومیشم این مادرم خندید و گفت: حاال که شما 
میشه که منم با اجازه و هزینه خودم از روحانی مسجد که مرد نیکوکاریه میخوام 

 .تا حسینیه رو بازسازی کنن
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پریا دستاش رو محکم به هم کوبید: ماشاال به این خونواده با غیرت که آستین همت 
 .ذارین ببینم من چی کار میتونم بکنمباال زدن تا واسه خلجان کاری کنن کارستون! ب

ارشیا از جا پرید و به نشانه اعتراض دستاشو باال برد: مادرجان، آخه این چه کاریه؟ 
یه خلجانه و این همه مسجد و حسینیه! این شهر غیر مسجد و حسینیه درد دیگهای 

فکر نداره؟ چرا آدمای خیر و نیکوکار که میخوان خدمتی برای این شهر انجام بدن 
میکنن اگه مسجد و حسینیه بسازن سعادت این دنیا و آخرتشون رو خریدن؟ و یا 
اجرشون پیش خدا زیادتره! در حالی که خدا از راه عشق و هنر، از راه دل و عقل به 
قلب آدماش نفوذ میکنه، به خدا به دست آوردن ثواب این دنیا و اون دنیا و دست 

ت موعود، 1r11wwww1rww1wre1re1o .11113352352153435یافتن به بهش 
تنها راهش ساختن مراکز مذهبی نیست، چرا کسی به فکر ساخت مثال یه باشگاه 
ورزشی برای کوچیک و بزرگ این شهر نمی افته، مگه نمیگن عقل سالم تو بدن 
سالمه؟ ساختن کتابخونه، مراکز فرهنگی تفریحی و سالنی که بشه توش برنامههای 

نمیگن که در روح موسیقی و ترانه هم میشه خدا رو پیدا کرد  هنری اجرا کرد! چرا
 ...و

ارشیا باز تو دور گرفتی و باالی منبر رفتی؟ مگه ما چه کارهایم، البته ما میتونیم از -
مسئولین بخوائیم همه این کارها رو انجام بدن اما مگه فقط خلجانه که باید اعتبار 

 !ی هم هستنو بوجه بهشون بدن، شهرهای کوچیک دیگها

پدرجان، من منظورم فقط مسئولین شهرداری نیست که البته شهرداری همیشه 
واسه ساخت اینجور کارا پیشقدمه، منظورم مشارکت همه افراد شهر هست کسایی 
که میتونن حتی کمترین کمک هارو داشته باشن قطره قطره جمع گردد وانگهی 

آقای »و « رضازاده»ع با آقای دریا شود، اتفاقا من امروز در مورد همین موضو
داشتم صحبت میکردم و اونا از پیشنهادم استقبال کردن، اونجوری که « فرشیانزاد

از اکثر اهالی شهر شنیدم این دو نفر از معتبرترین و مورد اعتمادترین افراد شهر 
هستن مردم هم از کارها و تالشهاشون که برای خلجان انجام میدن، خبر دارن و 

 .ترام زیادی قائل هستنبهشون اح
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صدای زنگ موبایلم موقتا صحبتها رو قطع کرد. دیدن نام بابک یکتا روی صفحه 
گوشیم ضربان قلبم رو باال برد و هیجانی گرم در رگهای تنم دوید. عشق و احساس 
سرکوب شده به ناگهان بیدار شد و فشار خونم را باال برد با عجله به طبقه باال رفتم 

 :و بستمو در اتاقم ر 

 .سالم آقای یکتا، پارسال دوست امسال آشنا؟ راستش خیلی غافلگیرم شدم-

سالم خانم جامعی گرامی، شنیدن عنوان آقا و خانم کنار اسمهامون خیلی جالبه، -
 .انگار دیگه خیلی زیاد غریبه شدیم

این عین حقیقته و ما واقعا چه در شیراز و چه کاشان تقریبا تو همین سطح بودیم -
حاال بعد گذشت نزدیک به دو سال دوری، نباید از همدیگه توقعی غیر این داشته  و

 .باشیم

درسته خانم دریا جامعی، شاید قصور از طرف هر دو نفرمون بود اما من تو این -
مدت خیلی فکر کردم و همه چی رو سبک سنگین کردم و دیدم که تو زندگی عشق 

لحظه هم از ذهنم بیرون نمیره، تصمیم دارم و عالقه حرف اول رو میزنه، فکر تو یه 
 فاصلههارو از میون خودمون بردارم، آیا راضی و همراه هستی؟

تپشهای تند قلبم بهم ثابت میکرد که راضیم! من همیشه بابک رو دوست داشتم و 
تو این مدت فقط خودم رو گول میزدم که میتونم احساسی بهش نداشته باشم و 

 !ی بسپارمشدر قعر ذهنم به فراموش

 سکوت طوالنیم پریشونش کرده بود، چرا به این سرعت ازم جواب میخواست؟

 :بابک یکتا از فرط هیجان بریده بریده گفت

دریا یه چیزی میپرسم حقیقت رو بهم بگو وقتی من در حال گول زدن خودم بودم -
، تو که بتونم فراموشت کنم البته از خدا پنهون نیست و اقرار میکنم که نتونستم

 واقعا منو فراموش کردی تونستی بیخیالم بشی؟

تصمیم گرفتم مثل خودش راحت باشم و از حاشیه رفتن پرهیز کنم. گفتم: بابک، 
از دل برود هر آن که از دیده »فاصله بدترین نوع شکنجه برای یه آدم عاشقه، میگن 
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ه چون دیگه اما بزرگترین و بدترین عذاب انسان اینه که خودشو فریب بده ک« برفت
نمیبینمش پس میتونم از دلمم بیرونش کنم. من وقتی ساکن این شهر شدم سعی 
کردم این کار رو بکنم و تو رو به بته فراموشی بسپارم. اما دلم از عقلم پیروی نمیکرد 

 .و نه تنها فاصلهها حتی ندیدنها هم تاثیر گذار نبودند

دریای عزیز که قلب دریایی آرام و نرم خندید: چه حقیقت روشن و شفافی، ای 
داری آخ که من چهقدر دریای عاقل و در عین حال احساساتی رو دوست دارم! 
راست میگی، معموال تو دوران عشق و عاشقی دل پیرو عقل و منطق نیست. چه 

 !خوب که ما به نتیجهای غیرعقالنی و غیر منطقی نرسیدیم

دریا، من باید این سوال رو از اول جوابش رو ندادم اون هراسان پرسید: وای دریا... 
 میپرسیدم، راستشو بگو تو که ازدواج نکردی؟

وقتی مجددا سکوتم رو دید پریشانتر شد: درست دو ماه پیش پریا بهم گفت که 
 پسر عمهات مازیار، خواستگار توئه، تو واقعا باهاش عروسی کردی؟

پریا تبانی میکنی؟ حال منو از خشم صورتم گر گرفت و نالیدم: اوه، که اینطور! تو با 
 از اون میپرسی و پریا هم ازم پنهونش میکنه؟

دریاجان، حقیقت چیز دیگهایه، راستش گوشی من از بین رفت و به سختی تونستم -
دوست پریا رو که هم محلهای شما بود، پیدا کنم و شماره پریا رو ازش بگیرم، شماره 

 .تو رو هم از پریا گرفتم

 بهم زنگ زدی؟ چرا این همه دیر -

چون مادرم دچار بیماری ام اس شده و من و خواهرم مدتهاست برای درمان اون -
 .دست به گریبانیم

 آه، متاسفم بابک، حاال مادرت چطوره در چه وضعیتی هست؟-

 .اگه بگم حالش چندان خوشایند نیست، امیدوارم ناراحت نشی-

ت همدردی کنم، نکنه مادرت مگه من دلم از سنگه، حداقلش اینه که میتونم باها-
 هنوز تو بیمارستانه؟
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 .نه عزیزم، اون یه ماهه که از بیمارستان مرخص شده و دوره نقاهت رو میگذرونه-

وای بابک، دیگه نهایت بیادبیه که به مالقاتش نیام من وقتی در کاشان بودم چند -
 بار برای دیدن مادرت به شیراز رفته بودم، یادته؟

 .دونه که تو به شهرت برگشتی و انتظاری ازت ندارهدرسته و اون می-

 تو هنوز تو کاشانی یا شیراز برگشتی؟-

 .دریاجان، هیچ کدوم-

 آهسته خندیدم: نکنه اون سر دنیایی؟

 !اتفاقا برعکس، من این سر دنیام تقریبا نزدیک تو-

 وای سردرگمم میکنی بابک، منظورت چیه؟-

رو هم تو باغای سرسبز سردرود گذروندم من به آذربایجان شما اومدم سه روز -
که به قلعه بابک خرمدین معروفه و « قیز قلعه سی»حتی قبلش کلیبر رفتم باالی 

 ...چند روزی رو تو جنگلهای بکر و سحرانگیز کلیبر گذروندم حاال

 هنوز در سردرودی؟-

ربایجان جوابم رو نداد، ته دلم کمی ازش رنجیدم، گفتم: ماشااهلل آقای یکتا، خوب آذ
 رو گشتی ولی اومدن به خلجان رو قابل ندونستی؟

نفس بلندی کشید و آروم گفت: مگه میشه اونجایی که تو هستی، من نیام؟ من -
االن تو هتل شهریار تبریزم، هر جای شهر که میرم شعرای دلنشین آذری مخصوصا 
شهریار شیرین سخن به ذهنم میرسه و حس خوبی میگیرم. همین پریروز تو 

 .مقبرهالشعرا سر قبر شهریار بودم

یک آن فکرم به مازیار شاعر رفت که گاهی چند بیت از شعرهاشو البه الی حرفاش 
میخوند. گفتم: به آذربایجان ما خوش اومدی االن من به همراه خواهر و مادرم به 

 دیدنت می یاییم، البته اگه مایل باشی؟

 .نه، الزم نیست دریا، من خودم دارم میام -
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 !قدم رنجه میفرمائین جناب یکتا -

بابک خندید: راستشو بخوای فکر کنم تو مهموننوازیت اغراق میکنی آخه، بعید 
میدونم راجع به من با خونوادهات صحبت کرده باشی! مچ گیری نمیکنم ها خانوم 

 .خانوما! چون من در هر حالت باید اونجا بیام و با خونوادهات دیدار کنم

عشق مثل خون در تکتک رگهای تنم جاری شد و تازه فهمیدم حس خوش و شیرین 
که چهقدر دلم براش تنگ شده بود. اما من که پشت پنجره ایستاده بودم از منظره 
رو به روم چندان خوشم نیومد، انبوه ابرهای سیاه و سفید نیمی از آسمان مهتابی 

پهنای سینه فراخش رو پوشونده و نیمه دیگر آسمان کامال صاف کبود بود انگار بر 
هزاران هزار ستاره درخشان چسبانده بودند. حدس میزدم تا صبح این ابرهای سیاه 
و خشن با هم متحد شده و برای فردا هوایی کامال ابری و گرفته خواهیم داشت و 
من دوست نداشتم در هوایی گرفته و ابری که نوید رسیدن زمستان زودرس رو 

که حاال درختانش تقریبا لخت و عور شده بودند،   میداد خلجان همیشه سرسبزم رو
به بابک شیرازی نشون بدم. دوست داشتم حاال که اون داشت به دیارم میاومد 
باغای سرسبز شهرم رو که در زیر نور آفتاب میدرخشیدند، تماشا کنه و ما با همدیگر 

آدمهای  تو کوچههای باریک پیچ در پیچ ولی خاکیش گردش کنیم و به یاد و خاطرات
جوان و عاشق قدیم و جدید این شهر که در این کوچهها مخفیانه همدیگهرو میدیدند، 
حاال ما هم برای خودمان رویاهای عاشقانه بسازیم، نمیخواستم تو گل و الی کوچه 
ها راه بریم و برای در امان موندن از باران به دنبال سایه بان مغازهها و یا خانهها 

 .باشیم

ویی ساکت شدی؟ اگه اجازه بدی میخوام فردا صبح به دیاری که کوچ دریاجان، یه-
 .کردی بیام

 :از فکر و خیال هوای ابری و باران بیرون آمدم و دست و پامو گم کردم

 ...اوه بابک، فعال چند روزی صبر کن اینطوری که نمیشه؟ یعنی-

 چرا دریا، تو از طرف خونواده در محدودیتی؟-
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خیلی چیزای دیگه محدودم، میدونی بابک فردا هوا بارونیه  راستش نه، من از طرف-
و این جا مثل یه شهر نیست که کافیشاپ و کافه سنتی و فالن داشته باشه یا مثال 
بریم یه جایی بشینیم و ساعتی با همدیگه صحبت کنیم، اگه بخواییم بیرونم بریم 

 .بگردیم حسابی خیس میشیم

ضمن مگه تو نمیخوای منو به خونتون راه خب لذت بارون به خیس شدنشه. در -
 بدی؟

وای بابک به خدا حرف تنها سر فرهنگ خونواده من نیست، هنوز فرهنگ مردم -
اینجا به اون حدی نرسیده که یه دختر پسری رو به خونهاش ببره و بگه آهای اهل 

 .خونه این آقاپسر عاشق سینهچاک منه، باهاش محترمانه برخورد کنین

ن جدای عاشق بودن خواستگار توام، یعنی خونوادهات به خواستگار راه دریاجان، م-
 نمیدن؟

 او... وه بابک جدا؟ پس تو با خونوادهات اینجا میای؟-

 .نه عزیزم، خودم تنهایی دارم میام-

تصورش هم برام سخت بود که بخوام به تنهایی بابک رو خونمون ببرم و بگم این 
، یا بخوام در موردش چیزایی رو به اهل خونه دوست پسر منه و اومده خواستگاری

 !بگم که بابک خودش خیلی راحت به زبون میاورد

گفتم: بابک اینجا شهر محدودیه و خلجانی ها آشنایی و رفت و آمد دختر و پسر رو 
 .قبل عقد و محرم شدن شایسته یه خونواده اصیل نمیدونن

ید تصمیم بگیریم که چه کنیم؟ عجب! اوال مگه ما به خاطر رضایت اهالی اونجا با-
ثانیا مگه خونه شما چارچوب و در نداره؟ در ضمن تو اینجوری اجازه میدی که تو 

 رو مورد توبیخ و سرزنش قرار بدن؟

ای وای بابک یکتا، شرح فرهنگ و آداب هر شهری کار سختیه و تو این صحبتای -
 .کوتاه و عجوالنه نمیگنجه
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مادرم مریضه و شرایط اومدن از شیراز به اینجارو حاال من بیام و به پدرت بگم -
 نداشت، پدرت فرهنگ پذیرش این موضوع رو داره؟

وای چه حرفیه؟ بابک من که کال کالفه شدم. خب فردا تشریف بیار ببینم چی -
میشه. خدا آخر عاقبت این کار رو ختم به خیر کنه! آخه مادرم دوست داره حاال که 

د اومده با رسم و رسومات اون پیش بره و مثال خواستگار به این شهر کوچیک و محدو
با خونوادهاش در خونه دختر بیاد، اینجا تبریز و شیراز و تهران نیست که این مسائل 

 !عادی باشه

میدونم مادرت علم و سواد خوبی داره ولی اینم باید در نظر داشته باشن که باالخره -
های تو جامعه باهم آشنا میشن و باید با دختر پسرا تو دانشگاهها یا هر محیط دیگ

 .رای و نظر خودشون تصمیم به ازدواج بگیرند، حتم دارم پدرت درکم میکنه

هست آدم یه وقتایی مجبوره « خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»حکایت -
که هم رنگ جماعت بشه، من دوست ندارم خیلی ازسنتهای قدیمی واصیل 

صالت ها فراموش بشه اما باید این حقیقت رو بپذیریم که خونوادهها از بین بره و ا
تغییرات فرهنگی تو این دوره خیلی سریع داره به همه سوراخ سنبههای کشورمون 
نفوذ میکنه و ما گریزی از این تغییرات و تحوالت نداریم ولی میشه با باال بردن 

ار نگیریم و این سطح اطالعات و آگاهی دیگه تحت تاثیر تبلیغات و افکار منفی قر 
بار اون جماعت بیان و از افکار و رفتارهایی که مصداق تجاوز به حریم شخصی 

 !آدماست، دست بردارند

شب ناآرامی رو سپری میکردم و گاهی خواب از چشمام میپرید و گاهی ما بین 
خواب و بیداری دست و پا میزدم آمدن ناگهانی بابک به خلجان فکر و روحم رو به 

ل میداشت، در عین این که خوشحال شده بودم اما آرامش شبانه هم خود مشغو
ازم سلب شده بود شایدم به این علت که هنوزم به خاطر آن سه مرد نزدیک غار 

 .ذهنم درگیر بود

در میان مه غلیظی که از انتهای جاده بلند شده و سینهکشان به تدریج سطح جاده 
غار »ای رودخانه غران را که از زیر را میپوشاند سرگردان بودم. از سمت چپ صد

رد میشد، میشنیدم در یک سوی جاده مازیار را و سمت دیگر جاده بابک را « نغیم
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میدیدم که داشتند تعقیبم میکردند و من برای فرار از دست آنها داشتم به قعر 
 .رودخانه که مثل شیر درنده میغرید سقوط میکردم

شق و عالقهاش را در لفافهای از سکوت و احساس واقعی مازیار را میفهمیدم، ع
بیتفاوتی پیچیده بود، اگر من بین انتخاب این دو عاشق در دو راهی گیر کنم و 

 .بالتکلیف بمونم حتما در آینده دچار بالتکلیفی و مشکالت خواهم شد

ناگهان قدمهام سست شد و تو جام میخکوب موندم. بابک با نیروی قوی عشقش 
ه فرا میخواند و در این سو مازیار داشت سمت قبرستان صوفیها منو به آن سوی جاد

که دهانه غار از آنجا دیده میشد، میدوید. از کجا معلوم که آنزمان این غار را صوفیها 
مربوط به زندگی غارنشینی ماقبل تاریخ « غار نغیم»حفاری نکرده بودند و یا شاید 

با شهر « غار نغیم»نظرم شباهت میشده و بعدها صوفیان ازش استفاده کردند! به 
ترکیه قرار داشت، قابل کتمان نبود. « کاپادوکیه»که در شهر« درینکویو»زیرزمینی 

 ولی آیا این تصورات و شبیهسازیها زائیده مخیله قوی من بود یا واقعیت داشت؟

برود چون دزدانی که سعی « غار نغیم»هر چه بود من نمیخواستم مازیار به نزدیکی 
میراث دیرینه شهر رو به یغما ببرند، آنجا تجمع کرده داشتند حفاری  داشتند

میکردند، اگه مازیار به اونجا می رسید مردان دخلش رو در میآوردند و این برای 
 .همه خطرناک بود

من حتم داشتم دزدان و قاچاقچیان عتیقه و آثار باستانی در حال حفاری کردن 
انی اونجارو تحتنظر داشتن و پی به وجود گنج زمین هستند و خدا میدونه از چه زم

برده بودند. وای که آمدن بابک یکتا به اینجا چهقدر بیموقع و ناجور بود. من بعد 
از دو سال به این سرعت تحمل پذیرش عشق اونو نداشتم و هر کاری میکردم 
 میفهمیدم که با رفتارم از درون دل نرم و مهربون مازیار رو میشکنم هر وقت که
یواشکی به او نگاه میکردم، در سکوت نگاهش عشقی را که نسبت بهم داشت، 

 .میخوندم

من هیچوقت آرزوی مرگ دشمنم را هم نکرده بودم ولی حاال موضوع داشت بغرنج 
میشد. مثل جن بو داده مقابل بابک ایستادم تا به سمت راهزنان نرود که اگر آنها 

ر به نیستش میکردند. من بیخیال متوجهش میشدند مرگش حتمی بود و سریع س
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مازیار شدم که هر بالیی میخواهد سرش بیاید مانند ساحرهای فتنهگر شده بودم با 
 !تبسمی شیطانی بر لب

چنان بلند بود که حس کردم تمامی « غار نغیم»سقوط مازیار به کنار دهانه 
یختند ستارههای چسبیده به روی سینه کبودی آسمان کنده شده و به روی زمین ر

 !و مثل المپهای زرد مهتابی رنگی که سوخته باشند سطح جاده مه گرفته رو پوشاندند

سرم را که برگرداندم دیگر مازیار نبود، او سقوط کرده بود. و من در وادی خلجان 
در حق پدر و برادرش اهدای مردم خلجان کرده « محمد مهری»کنار غسالخانهای که 

مستانه شغالها این خبر را میداد که مازیار با حمله  بود، ایستاده بودم. قهقهههای
دزدان و راهزنان به روی سنگهای برآمده و تیز کنار غار سقوط کرده و به کام مرگ 

در کنار « جواد مهری»و پسرش « حاج حسین مهری»فرو رفته است! یک آن 
 !حسینیه احداثی پسرش، منو به وحشت انداخت فکر کردم که من مردهام

نان از روی تخت یک متر باال پریدم، سر و صورتم عرق کرده بود وحشت زده فریادز 
روی تخت مانده بودم و قدرت حرکت کردن نداشتم. آه خدایا، باز چه خواب 

 !نفرتانگیزی دیده بودم

باید این خوابهای من توسط خواب گزار تعبیر میشد تا بدونم من چرا گرفتار این 
 خوابهای آشفته میشم؟

یی از افکار زشتی که مابین خواب و بیداری روحم را خراش میداد، چراغ برای رها
خواب کنار تخت رو روشن کردم. دستم به گلدان کوچک کاکتوسی که مادرم به 
اصرار کنار کامپیوترم گذاشته بود، خورد و گلدان روی فرش ولو شد. مادرم به خیال 

شدن به سرطان و دیگر خودش میخواست توسط یک کاکتوس منو از احتمال مبتال 
 !قرار بود عارضم بشه، نجات بده« وای فای»بیماریهایی که به خاطر امواج 

گوشی موبایلم رو برداشتم ساعت سه و نیم نصفه شب بود مازیار بهم پیام داده بود 
و همین پیامش فکرهای آزار دهنده را ازم دور کرد که خدارو شکر اتفاقی براش 

ی کامله، پیامش رو خواندم: دریاجان، فردا صبح وقت داری نیفتاده و اون در سالمت
هست بریم و از اونجا هم به تماشای « ورنق»که در روستای « قبرستان شامخ»به 
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گورستان بزرگ قدیمی ببرمت! خیلی دیدن دارهها، به نظرم اون گورستان باید مال 
میدم. ماشینم رو  زمان ایلخانیان باشه. اطالعات خوب و مفیدی از تاریخ اونجا بهت

 .تازه از تعمیرگاه گرفتم و فردا هم فرصت دارم

موندم که جوابش رو چی بدم! اگر میخواستم فردا همراه بابک یکتا در خیابانهای 
شهر بگردم، مازیار چه برداشتی از رفتارم میکرد! راستش من از غرور مازیار خبر 

التماس کنه و مبادا خودش داشتم او نمیخواست با اعتراف به عشقش ظاهرا به من 
رو پیشم کوچک کند. اون منتظر بود که من خودم روزی در میان گشت و گذارهای 
متعددمان عشق و احساسم رو بهش اعتراف کنم، برای همین بهم میگفت حرف 
مادرم رو جدی نگیر. ولی مازیار خبر نداشت که مادرم اتفاقا حرف عمه تورانو خیلی 

 .هم جدی میگیره

ت خواب بدی که دیده بودم هنوز دست و دلم می لرزید و گیج و منگ از وحش
وسط تخت نشسته بودم. خدایا، آخه چرا هر چی مردههای خلجانی بود تو خواب 
 من جمع میشدند، اونم آدمایی که در زمان حیاتشان افرادی برجسته و نیکو بودند؟

ودم و تکلیفم رو با از طرفی در میان عشق و احساسات بابک و مازیار بودم گیر ب
هیچ کدومشون نمیدونستم. راستش اگر به دلم بود از هیچ کدومشون تو زندگیم 
راضی نبودم نه مازیار و نه بابک چون هر دو هم زمان اقدام کرده بودن و من 

 .خودمو تحت فشار حس میکردم و با این شرایط نمیتونستم تصمیم درستی بگیرم

غار »و االن خیلی مشتاق بودم که به اطراف  من دختری کنجکاو و تالشگر بودم
بروم و اون مردای مشکوک رو تحت نظر بگیرم. اون منطقه حاشیهای به « نغیم

 .علت سردی و سوز هوا از تردد هر فرد روستایی و شهری خالی بود

از طرفی پدرم که جزو یکی از معتمدان و خیران شهر محسوب میشد به علت پا 
ن کار باید به شهرداری استان میرفت ولی چون نمیتونست دردش برای انجام چندی

« کوچه مو»بعضی کاراشو به من سپرده بود. پدرم برای عریض کردن خیابان اصلی 
در حال جلب رضایت چندین روستایی بود تا برای خیابان کشی و پهن شدن این 

 .جاده برای تخریب خانههایشان رضایت دهند
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ینجا حسابی وقتم رو میگرفت و بعد آن هم رفتن به فردا هم آمدن بابک یکتا به ا
تبریز و انجام کارهای شهرداری، اصال وقتی برای پذیرایی از مهمانم باقی نمیگذاشت 
از طرفی غیرتم چطور اجازه میداد که اون از خدا بیخبران، آثار و میراث فرهنگی 

 !خلجان رو به راحتی به یغما ببرند

شک کرده بودم و همین حاال هم داشتم تو خوابم  من که بسیار اتفاقی به اونا
باهاشون کلنجار میرفتم نباید بیخیال میموندم، من غوطهور در عالم خیاالت و 
الهامات بودم دوست نداشتم در همین ابتدا و اول راه پای پلیسهارو به وسط بکشم 

ضیه اگه حدسم درست از آب درنمیاومد بلوا میشد، پس باید خودم از ته و توی ق
 .سردر میآوردم

جوابی به پیامک مازیار ندادم و منتظر سپیده سحری هم نموندم لباسهای گرمم رو 
پوشیدم وسایل الزم و ضروری را درون کولهپشتیم ریخته و در اون وقت شب که 
ساعت یک ربع به دوازده رو نشان میداد به آرامی طوری که اهل خانه متوجه 

ار در خانه یواشکی چشم به پنجره باال خانه ننه سارا نشوند از خانه بیرون اومدم کن
دوختم چرا که اون پیرزن از زور بی کاری از صبح تا شب پشت پنجره اتاقش 
مینشست و مراقب رفت و آمد همسایهها و کوچکترین حرکت آدمها و گربههای 

 .محله بود، هیچ چیزی از چشم تیزبینش پنهان نمیماند

جوونیهاش دایره زن بود و تو عروسی تمومی دخترهای  مادرم میگفت: ننه سارا در 
خلجان دایره زده و آواز خوانده و در جشن عروسی دخترها شور و ولوله به راه 
انداخته و حاال که پیر و از پا افتاده شده، پشت پنجره اتاقش مینشیند و کشیک 

 .همه رو میکشد

بار به خونمون اومده بود  از وقتی به خلجان آمده بودیم شاید دوستم عاطفه ده ها
و یک بار هم اومدن و رفتنش از چشم ننه سارا دور نمونده بود و او روز و ساعتش 
رو درست و دقیق کف دستمان میگذاشت و به همه گزارش می داد. خودم را به در 
کوچه چسبوندم و آهسته پنجرهاش را نگاه کردم خدارو شکر! تو این وقت شب 

 .بانی کشیده بودخوابیده و دست از نگه
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پارک کرده بودم زنان این محله هر روز لباسها و « باال چشمه»ماشین رو در کنار 
ظروفشان را در این چشمه میشستند. من شبیه این چشمه را وقتی که فقط ده 
سالم بود و برای دیدن عمهام که در شهر اهر زندگی میکرد رفته بودیم، اونجا دیده 

که چشمه درست وسط کوچه قرار داشت و زنها « کوچیک بیگ»بودم در محله 
روی دو سکوی پهن چشمه نشسته و لباس و ظرف هاشونو میشستند. این دو 

 !صحنه خیلی شبیه هم بودند

رو نشانم داده بود. اما به هر سمتی میرفتیم « باال چشمه»قبال « فرشیانزاد»آقای 
ی الهی رو به بابک نشان میتونستیم قنات جدیدی رو ببینیم و من باید این نعمتها

 .میدادم

ماشین رو به حرکت درآوردم و آرام آرام تا جاده اصلی پیش رفتم. سگهای خیلی 
زیادی بدون پارس کردن آرام و هوشیار در گوشه و کنار کوچه و خیابانها دراز کشیده 
بودند و گاهی یکی از آنها برای خالی نبودن عریضه به طرف ماشینم میدوید و پارس 

کرد. عوعوی بلندش در سکوت کوچهها انعکاس مییافت و من امیدوار بودم اهالی می
 .را بیدار و کنجکاو نکند که دستم در حنا میماند

رو که از کوههای اطراف به اینجا «بوالغ»از محله باباحمید که میگذشتم صدای آب 
لجنزار  سرازیر میشد میشنیدم این آب به وسیله لوله ای درون استخر بزرگی که به

تبدیل شده بود، میریخت. صدای آب آرامشی را در وجودم میدواند و حرکت آرام 
اردکها و غازها سکوت شبانه را بر هم میزد. در دل خدا را به خاطر این همه قناتهای 

 .پر آب در خلجان، این شهر کهن اما در سکوت مانده، شکر کردم

و اردکها مکان دلپذیری برای زندگی  این مکان پرآب و پوشیده در لجنزار برای غازها
بود اردکها در این سکوت نیمه شبی منقارهایشان را درون بالهایشان فرو برده و در 

 .کنار چشمه یا بعضیهاشون درون چشمه به خواب فرو رفته بودند

راندم. چند صد متری به غار مانده ماشین را کنار دیوار کاهگلی « غار نغیم»به سمت 
غی پارک کردم و پیاده شدم در حالی که کولهپشتیم رو جابهجا میکردم فرو ریخته با

از سرازیری پائین دویدم و وارد باغ شدم. سعی داشتم در پناه تنه درختان پیش 
برم تا دیده نشوم تاریکی و ظلمت اطرافم بهم اجازه تند راه رفتن را نمیداد. 
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رمال کورمال و با احتیاط پیش نمیتونستم از چراغقوه استفاده کنم. نیم ساعتی را کو
رفتم. چند متری به دهانه غار مانده مسیرم را تغییر دادم و از سمت چپ غار از 
روی سنگها باال رفتم و پشت تختهسنگی پناه گرفتم تا هم رفع خستگی کنم هم 

 .اطرافم رو بسنجم

ثانیهها به تندی به دقیقهها میرسیدند صدای خشخشی که نزدیک من میاومد 
یارم کرد که اگر کوچکترین حرکتی انجام بدم درست به قلب خطر افتادهام هوش

 شاید این حرکت از سمت حیوانی بود که در همین اطراف پرسه میزد؟

چوبدستی رو محکم تو دستم نگه داشته بودم و موقعیتم را طوری تنظیم کردم که 
حبس کردم حاال جایی برای مقابله با حمله کننده داشته باشم. نفسم رو تو سینه 

صدا به من خیلی نزدیکتر میشد. صدای فسفس و تک سرفههایی که زده شد نشانگر 
حضور یک انسان بود که باهام فاصله چندانی نداشت سنگ بزرگ رو تقریبا بغل 
زده بودم تا دیده نشوم. بوی واضح و نامطبوعی مثل سوختگی مشامم رو آزار میداد. 

را کمی قابل دید کرد سرم را کمی خم کردم آن پائین ناگهان روشنایی چراغی اطرافم 
مردی چمباتمه زده و سر در گریبان برده در حالی که مدام دماغش را باال میکشید، 

 !در حال کشیدن مواد مخدر بود، منشا بو معلوم شد

آه خدای بزرگ، افیون مرگ! خدا میداند که چقدر از این آدمایی که دستی دستی 
شان میزنند، خشم و نفرت دارم اونا انگلهای خانواده و جامعه تیشه به ریشه خود

خودشانند آیا با نبود این آدما اقتصاد جامعه و مملکت از کار میافتاد یا چرخ گردون 
 از چرخش باز میماند؟

اما همیشه عقل به کمکم آمده بود که تند نروم: آنها فقط معتاد هستند و گرفتار 
به حساب آورد. همه اونا لزوما نمیتونن آدمهای بدی  اعتیاد! اونا رو میشه بیمار 

باشند، به هر دلیلی شاید خطا کردهاند اما مجرم نیستند ولی من دیگه این حرفها 
رو قبول نداشتم این ضعیفانی که با ندانمکاریهاشون جامعه رو آلوده و خانوادهها 

چهره انسانی رو درگیر مشکالت کرده بودند بعضیاشون با مصرف مواد مهلکتری، 
خودشون رو از بین برده و بعد مصرف تبدیل به یک حیوان میشدند. این چه نوع 

 !خالفیه که تازه باید نسبت به این افراد ترحم هم میداشتیم



                 
 

 

 (اعظم فرخ زاد )آخوندزاده|  معجزه خلجان رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir    مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان 

 

51 

 

من در طول اقامتم در شهر خلجان هنوز یک فرد معتاد رو در گوشه و کنار شهر ندیده 
ای باشه، نوبرش رو آورده بود. بودم و امروز این مردک پست که میتونست غریبه

دوست داشتم با همین چوبدستیم قلم پاشونو خرد میکردم تا دیگه این طرفا 
 !پیداشون نشه

او مدام چراغقوه بزرگش را که روشنایی کافی به اطراف میپراکند، میچرخوند و من 
این جا مثل کنه خودم را به سنگ چسبانده بودم. صدای چند رگه و آهسته یکی از 

ونا رو شنیدم: آخه بابا، نیومدم که به مریضم سر بزنم؟ بیانصاف یه پکی هم بده ا
من بزنم به حضرت ابوالفضل حال و روز خوشی ندارم و بدنم داره گزگز میکنه، به 

 .خدا شارژ نشم کارتون عقب میافتهها، گفته باشم

مگه کری؟  آن یکی جوابش را نداد و این بار صدایش را کمی بلندتر کرد: آی قاسم،
 .بابا نشد یه قرصی زهرماری، یه چیزی بده به خدا دارم میمیرم

رجب کم واسم آیه و قسم بیا، صد بار بهت گفتم واسه گدایی کردن پیش من نیا -
چون من خودم از تو گداترم. اصال میدونی واسه همین یه تیکه زهرماری که تو ازم 

؟ قرمساق مردههامو از قبر بیرون کردم« ایپی قیریخ»میخوای چهقدر التماس الیاس 
کشید و جنازههاشونو جلو چشمم آورد تا باالخره این یه ذره رو بهم داد حاال 
تقدیمش کنم به تو! پس خودم چی کوفت کنم، حال و روزم مث تو بشه میتونم 

 !حفاری کنم، آره؟ خیلی بی انصافی

د اونوقت منم کمک واال این عشق و حال الکیه، صبر کن اون زیرخاکیا دستم بیا-
 .حالت میشم رفیق

هم قرمساق تری، حتی زن و بچه « ایپی قیریخ»ای رجب خوش خیال تو از الیاس -
 !خودت رو هم برای پنج بار مصرف موادت فروختیشون

 آی لعنتی، تو با شجرهنامه زندگیم چیکار داری؟-

تی هوا! حاال غر نزن رفیق، اون گنج رو هم به دست بیاری دودش میکنی میفرس-
مث همون خونه فکسنی ننهات که هورت باال کشیدی، مث همون قطعه زمین صد 
متری که تو آلوار تبریز داشتی و از پدرت به ارث مونده بود دودش کردی و به هوا 
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دادیش، دار و ندارت رو دود کردی این زیر خاکیام اگه دستت بیاد سرنوشتی بهتر 
 .از این در انتظارشون نیست

دماغی قاسم ناهنجارترین صدایی بود که میشنیدم: حاال که چی اومدی صدای تو 
 داری واسم قصه میگی؟

رجب واال، این یه تیکه رو به زور از مواد فروش گرفتم بهش وعده پونصد تا هزاری -
دادم که پسفردا باید بهش بدم. صبر کن حالم جا بیاد، همین امشب خودم مثل 

 .هارو بیرون میکشمشیر میرم تو قعر زمین و گنجینه

صداشون خیلی آهسته بود و من در روشنائی چراغقوه صورتشون رو خوب میدیدم. 
آره قاسم، اگه زن و بچهام خوب بودن دستمو میگرفتن و از این منجالب منو بیرونم 

 میکشیدند، نه این که زنم میذاشت و میرفت خونه ننهاش؟

ئه کنی تو مگه واسه خودت زن کم آیه یاس بخون رجب، مثال میخوای خودتو تبر-
 !و بچه گذاشتی

از همین قسمتی که نشسته بودم اونارو به خوبی میدیدم که چهطور هنوز تن و 
بدن قوی و محکمی داشتند. دلم مثل سیر و سرکه میجوشید با این حال شاد بودم 
که همین امشب به راز مهم و شگفتانگیزی پی برده بودم. پس در زمینهای زر خیز 

ان به گنج هم میشد دست پیدا کرد؟ خودم جواب خودم رو دادم: بله میشود! خلج
قدمتی دیرینه و چند صد ساله دارد و زیر زمینهاش گنجهای خدادادی و « خلجان»

 .پنهان زیادی وجود داره که هنوز کسی کشف نکرده است

را  من نباید عجله میکردم و به همین زودی که هنوز نه به باره نه به دار، کسی
خبردار میکردم چون اگه االن این مردا رو لو میدادم کار حفاری بینتیجه میشد و 
همیشه این عالمت سوال برام باقی می موند که آیا واقعا چیزی زیر خاک وجود 
داشته؟ پس نباید کسی چیزی میفهمید، حتی من و پدر در انجام هر کاری با آقایان 

آدما چه میکنند بعد تصمیم میگرفتم مشورت میکردیم. باید میدیدم که این 
مخصوصا که حاال بعد از مصرف مواد جانی پیدا کردند و مجددا به کنار نفر سومشان 

 .که درون چادر در حال کار کردن بود، رفتند و به کار حفاریشون ادامه دادند
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دقایقی صبر کردم دیگه به جز ضربه کلنگ صدایی از آنها نشنیدم. بسیار آرام یک 
را روی سنگی محکم کردم و در حالی که سنگینیم رو به روی سنگ بزرگ انداخته  پایم

بودم از جام بلند شدم آرام پای دیگرم را بلند کرده و روی سنگ باالیی گذاشتم و به 
همین حالت کم کم به صورت خزیده خودم رو باال کشیدم. حاال باز هم در میان 

م که مدام پشت ابرهای سیاه و سفید تاریکی نیمهشب قرار گرفته بودم و ماه ه
پنهان میشد و نوری نداشت. در ضلع غربی غار به زمین مسطحی رسیدم و باز هم 
خزیده خزیده پیش رفتم. حاال کامال از غار دور شده بودم و در چند متری من چادر 
سیاه مردان غریبه مثل شبحی تنومند و کوتاه مقابلم نمایان بود. هیچ نور و صدایی 

درون چادر به گوش من نمیرسید. به خودم گفتم: من در روز روشن دیدم که آنها  از 
سه نفر هستند دو نفرشان که اون دو معتاد کنار غار بودند، میماند یک نفرشان که 

 آن هم خدا میداند مشغول انجام چه کاری هست؟

 ده دقیقه بیحرکت ماندم و گوش به کوچکترین صداهای اطرافم دادم. از داخل
چادر سیاه هیچ صدا و حرکتی دیده نمیشد گاهی نیم خیز و گاه خزیده به طرف 
چادر رفتم و آرام گوشه چادر را کنار زدم. خروپف مردی که چهل ساله نشان میداد، 
بلند بود و کنار تل بزرگی از خاک ها یه وری افتاده و به خواب رفته بود، درون 

حفرهای تقریبا بزرگ وسط چادر خود چادر انواع ادوات چاه کنی وجود داشت و 
نمایی میکرد. روشنایی بسیار اندک فانوس اجازه نمیداد اطراف رو خوب ببینم. درنگ 
کردن جایز نبود اگر غفلت میکردم گرفتار قاچاقچیان میشدم و آنها برای محکم 
کاری و لو نرفتن برنامههاشون جز کشتنم چاره دیگری پیدا نمیکردن شاید درون 

اهی که کنده بودند، دفنم میکردند. خانوادهام صد سال هم دنبالم میگشتند همین چ
به عقلشونم نمیرسید که دخترشون نصف شب به این محل اومده و به چنین بالیی 

 !دچار شده باشه

خوف از مرگی وحشت زا، بدنم رو لرزاند و من سریع عقب عقب رفتم و بعد به 
سوندم و پشت سنگ پناه گرفتم چهقدر صورت سینه خیز خودم رو به جای اولم ر 

به موقع اقدام کردم چون صدای یکی از مردان معتاد رو که انگار میغرید، شنیدم: 
پاشو ناصر دیگه خواب بسه، بلند شو دو سه ساعتی هم کار کنیم چیزی نمونده 
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سپیده سحری سر بزنه، ایشاال که نتیجه میگیریم نشد، دیگه باید تا فردا کار رو یه 
 .کنیم  سره

 .رفتی خودتو ساختی اومدی، حاال داری دستور میدی؟ من مث سگ خسته شدم-

 .رجب جونت که نمرده، االن خودم میپرم تو چاه، کار رو ادامه میدم-

به خاطر خودتون میگم نارفیقا، کار رو بیشتر لفتش بدیم، اهالی هوشیار خلجان -
چه توضیحی براشون داریم بگیم  بهمون شک میکنن حاال خر بیار و باقالی بار کن، ما

 اینجا چه غلطی میکردیم؟

میخواستم دیگه بیخیالشون بشم و راه اومده رو برگردم اما کشف احتمالی صندوقی 
پر از زیورآالت که امروز ممکن بود این آدما بهش برسن، تحریکم میکرد که همچنان 

رون چادر به کنکاش و تا پایان کار منتظر این یاغیای راهزن بمونم. آنها ساعتها د
حفاریشون ادامه دادند، چنان پدرسوخته ای بودند که از موش کور هم بهتر حفاری 

 !میکردند و صدایی ازشون بلند نمیشد

وقتی سپیده سحری در حال سر زدن بود آنها بیرون آمدند و چادر رو جمع کردند 
پنهونش کردند  وسایل رو داخل کیسهای ریختند و درون حفرهای توی کوه رو به رو

و جلوش سنگ بزرگی گذاشتند. روی دهنه حفره رو هم با چوب کلفت و شاخ و 
برگ پوشاندن. خاکهارو روی زمین صاف کردند. معلوم شد که امروز هم دستشان 

 !در حنا ماند و گنج حاصل نشد

به سرعت از روی سنگهای لق و لوق، پائین رفتم و به زحمت خودم رو به درون باغ 
چندین سگ مزاحم با پارسهای بلندشان به سویم هجوم آوردند به درخت  کشوندم

تکیه دادم و از کوله پشتیم نان درآوردم و به طرفشون پرتاب کردم آنها هم رضایت 
 .داده و تا رسیدنم به ماشین دیگه پارس نکردند ولی آرام و محتاط دنبالم میآمدند

ز بلندگوهای مساجد در گوشه و از شدت بیخوابی در حال مرگ بودم. اذان صبح ا
رسیدم و از کنار مسجد سیدالشهدا « باال میدان»کنار شهر میپیچید. وقتی به محله 

که قدمتی هزارو صد و نود و یک ساله داشت، رد میشدم مردان شهر به همان 
سبک قدیم برای اقامه نماز صبح در حال رفتن به مسجد بودند. پدرم در مورد 
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میگفت، وقوع زلزله ای شدید روستای باباحمید رو تقریبا تاریخچه این مسجد 
تخریب کرد. بعد بیست و پنج سال این مسجد بازسازی میشه در حالی که دیگه 

نامی ازش « خیلیجان»روستای باباحمیدی وجود نداشته و فقط در کنار روستای 
 .مانده بود

رخوت و آرامشی  ماشین رو متوقف کردم و با جان و دل گوش به اذان موذن دادم.
به روح و وجودم نفوذ میکرد و متاسف میشدم از این مردان بیخبر از خدا، که از 
دزدیدن جان و مال و اموال و ناموس همنوعانشان ابایی نداشتند و از آرامش کاذب 
و موقتی که به دست میآوردند احساس رضایت میکردند! واقعا چرا بندگان خدا 

و از یاد میبرند؟ آیا اقامه نماز که در واقع سر به گاهی اینطور خدای خودشون ر 
سجده گذاشتن برای سپاس از خدای عالمیان نیست و به اندازه کارهای خالف لذت 
ندارد! و خودم رو توجیه کردم: شاید فقیرند و شکم گرسنه هم که دین و ایمان 

 !ندارد

خانه بودند به  پنهان از چشمان تیزبین زنان که احتماال آن موقع صبح بیرون از 
کوچه خودمون رسیدم نباید اینبار گیر نگهبان همیشگی کوچه یعنی ننه سارا میفتادم 
که مثل هر روز پشت پنجره اتاق باال خانهاش نشسته و چشمان پیرش را تنگ کرده 
و در نیمه تاریکی کوچه همهجا را می پائید. اگر مرا میدید فیالفور خبرش را به گوش 

 ه دخترت کلهسحری تو کوچه و خیابون چیکار داشت؟مادرم میرساند ک

برای جلب توجه نکردن اهالی خانه که قطعا برای انجام فریضه نماز بیدار شده 
بودند وارد زیرزمین شدم و در اتاقی که مادرم آنجا را مفروش کرده و در طاقچههای 

خوندم کوچک و متعددش بانکههای ترشی و مرباجاترو قرار داده بود، نمازم رو 
 !سپس لحاف و تشکی رو پهن کرده و مثل میت افتادم و به خواب عمیقی فرو رفتم

ساعت ده صبح از خواب بیدار شدم خدا رو شکر کردم که این چند ساعت را بدون 
دیدن هیچ خواب آشفته سپری کردم آنها آمده بودند تا اشیای زیر خاکی شهرمون 

ین نقشه کار کرده بودند و پی به وجود رو سرقت کنند. آنها حتما که سالها روی ا
 .چنین گنجی برده بودند و بعد وارد عملیات حفاری شده بودند
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وقتی به طبقه باال رفتم هیچ کس در خانه نبود و نمیدونستم این اول صبحی به 
دعوت خاله صغری به تبریز رفتهاند یا نه! در حالی که نگران و پریشان بودم به 

دم. اگر تا ساعتی دیگر بابک از تبریز به اینجا میرسید باید خوردن صبحانه مشغول ش
 چیکار میکردم، نباید به خونه راهش میدادم؟

عقل به کمکم آمد که نباید راه میدادم نوع و سبک زندگی ما در اینجا، که به هر 
حال بزرگ شده شهر بزرگی بودیم به حد کافی ما رو انگشتنمای اهالی محل میکرد 

سر غریبه ای رو به صرف این که خواستگار است به درون خانه راه دیگه نمیشد پ
داد! مخصوصا که خانواده با دعوت خاله صغری قرار بود امروز دستهجمعی به تبریز 
بروند و من به خاطر آمدن بابک به اینجا برای آن ها بهانه تراشیده بودم. از شدت 

تلفن کردم: سالم آقای یکتا، اضطرابی که از درون گریبان گیرم شده بود به بابک 
 االن کجایین؟

راستش صبح زود از هتل بیرون اومدم و داشتم بازارهای قدیمی تبریز رو میگشتم -
مخصوصا بازار دباغخانه که واسم خیلی جالب بود و االن درست جایی هستم که 

 .داشتم از یه راننده تاکسی راه خلجان رو می پرسیدم تا بیام اونجا

شد اینجا که اومدی تو رو به محل دباغخانه خلجان هم ببرم که  خب پس واجب-
روز و روزگاری مملو از گاو و گوسفند بودند. حاال اگه حوصلهشو داری بهت بگم یه 
زمانی خلجان یکی از مراکز مهم و عمده پشم و چرم منطقه بوده و دباغخانهها و 

ته، بابک اینجا قدمتی کارگاههای ریسندگی خانگی پررونق و پرکسب و درآمدی داش
 !زیادی داره و دیدنش خالی از لطف نیست

دریاجان، واقعا لذت میبرم که اینقدر به تاریخ و پیشینه شهرتون عالقمندی و حتم 
دارم واسه مرمت بناها و آثار قدیمی شهرت و رشد و پیشرفتش از هیچ کار و تالشی 

 .دریغ نمیکنی

م آرزوی دیرینه اهالی خلجان اینه که مسوولین من که فعال آه ندارم با ناله سودا کن-
به آثار تاریخیشون اهمیت بدن و شهرشون رو به یک منطقه گردشگری در 
آذربایجان تبدیل کنند. منم از خدا میخوام که مردم شهر به این آرزوی دیرینهشون 

 !برسن
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 !منم براتون آرزوی موفقیت میکنم-

د به چند صد متری دورتر از غار، آن جایی پرواز کر « غار نغیم»یک آن فکرم به سمت 
که عده ای ناشناس که معلوم نبود سر کرده اونا کیه، در حال کند وکاو بودند بعدا 
میشد فهمید که دقیقا دنبال چی بودن و چی پیدا کردند؟ و من با وجود اطالع از 

رم، این موضوع سکوت کرده بودم و هنوزم قصد نداشتم اونارو به دست قانون بسپا
 !واقعا از خودم و این درجه از جسارتم تعجب میکردم

 چی شد دریاجان، ساکت شدی؟-

هیچی داشتم فکر میکردم اگه االن اینجا بیای کجای خلجان رو ببرم نشونت بدم -
 .اگه بخوایم توش بریم ساعتها وقت میگیره« غار نغیم»به نظرم که دیدن 

 بدی؟آهان پس تو قصد نداری منو به خونتون راه -

متاسفانه همینطوره، یعنی حداقل تا برگشتن خونوادهام از تبریز، که تا شب طول -
میکشه، میدونی فقط کافیه ننه سارا از پشت پنجره دیدهبانیش تو رو ببینه و ازمون 

 !افسانههایی بسازه که تو تاریخ خلجان بنویسن

 بابک بلند خندید: خلجان مسافر خونه داره؟

 .کنم بتونی اتاق اجاره کنیفکر نکنم ولی فکر  -

بابک خندید: باید خدا رو شکر کنی که هم به تو هم به تاریخ و دیدن بناهای قدیمی 
 .عالقه دارم وگرنه از این مدل مهموننوازی دلگیر میشدم

چی کار کنم بابک جان، اینجا شهر بزرگی نیست در واقع مثل یه روستای بزرگ و -
طرف ارگان ها و مسوولین در حقش خیلی ظلم کمی پیشرفتهاس، که متاسفانه از 

شده اونا هیچ حرکتی از خودشون نشون ندادن، میدونی افراد دلسوز و خیر معدودی 
پیدا شدن که تونستن کمی بهش برسن و عظمت و هنر واقعی خلجان رو به خود 
آذربایجان معرفی کنن، متاسفانه اون افراد معدود هم در محدودیت هستن، از قدیم 

 !ن یک دست صدا ندارهگفت
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من حرفم اینه حاال که اینجا رو یه شهر اعالم کردین، چرا مسئولین شهرداری برای 
پیشرفت و مرمت آثار باستانیش تالش نمیکنن چرا کاری نمیکنن که در ظاهر هم 
به صورت شهر دیده بشه و یا امکانات و جلوههای شهری بهش نمیدن؟ با اختصاص 

ه به یکی از بهترین مناطق گردشگری استان آذربایجان یه بودجه مناسب، میتون
شرقی تبدیل بشه بعد این که کسب و کار اهالی رونق پیدا کرد استفادهاش به شکل 
مالیات و عوارض و ایجاد شغل و... دوباره به دولت برمیگرده، متاسفانه تا وقتی که 

گر از قرنها پیش تا ا«! این قافله لنگ خواهد بود و این قافیه تنگ»بیخیال باشند 
 !حاال افراد خیر اقدامات نیکی انجام دادن بازم باید همونا راهو ادامه بدن

تو رو خدا کوتاه بیا دریاجان، انقد اینارو به خودت تلقین میکنی یهویی شیر میشی -
 و میری با مسئولین تبریزی درمیفتی ها؟

و ادامه ندم و خداحافظی وارد شدن ناگهانی پریا به درون اتاق باعث شد تا حرفم ر 
کنم. پریا گفت: دریجان، من رفته بودم خونه عاطفهاینا االن اومدم. عاطفه بهت 

 سالم رسوند. برنامت برای امروز چیه، چیکار کنیم؟

 تو چرا با مامان اینا به تبریز نرفتی؟-

 اوال که من با دخترخاله رویا قهرم و نمیخوام ریختش رو ببینم. ثانیا مامان گفت-
که پیشت باشم. میدونی که کله صبحی ننه سارا فکر مامانو داغون کرده و بهش 
گفته که دخترت صبح زود بیرون بوده. ماماناینا هم چون واسه رفتن عجله داشتن 

 !و تو هم تو زیرزمین خواب بودی، سوال و جوابت مونده واسه بعد برگشتشون

ست ها! لعنتی یه ذره دهنش وای که این ننه سارای پیر، عجب کالغ خبرچینی ه-
چفت و بست نداره یه عمر با دایره زنی مردمو راضی کرده، حاال میخواد با خبرچینی 

 !این چند صباح عمر باقی مونده رو خوشخدمتی کنه

دریاجان، خواهر من! تنها ننه سارا نیست که، اکثر زنای اینجا همینطورین تو باید 
فتار و طرز لباس پوشیدنمون و محل نذاشتن حقیقت رو قبول کنی که هر چهقدر با ر 

 .بخوائیم خودمون باشیم، بازم خصلت اینا هم چنان سر جای خودش هست

 پریا پس امروز رو من چی کار کنم؟-
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 .من میگم بیا بشینیم خیاطی کنیم و واسه خودمون یه دست لباس خوشگل بدوزیم-

شم نمیاد، پریا میگم بیا ایوای، کی دیدی خیاطی کرده باشم من از خیاطی اصال خو-
رو بگردیم و از سیر تا پیازش رو ببینیم ما که « غار نغیم»امروز سه نفری بریم کل 

 توشو تا حاال ندیدیم؟

 پریا ابروهایش رو در هم برد و اخم شیرینی کرد: ما سه نفر، اون یکی کیه؟

 :در بردن نام بابک مردد موندم پریا خندید

داره و نمیتونه بیاد آهان، حتما میخوای با خانوم فاطمه  گفته باشم عاطفه امروز کار 
 رنجبر، که مثل تو عاشق جاهای قدیمیه بریم، آره؟

آهی کشیدم و گفتم: پریا تا صبح روی ویرانههایی که آشیانه جغدها و خفاشها بود 
پرواز میکردم و هول و هراسی وحشتناک از سراشیبی و سقوط دلم رو میلرزوند 

ی نیلگونی پرواز میکردم که انتها نداشت گاهی هم میل شیرجه گاهی روی دریا
زدن به درون همون دریا رو داشتم، چند وقته که تا صبح خوابهای آشفتهای میبینم 
و هر چی مردههای قدیمی خلجان هست به خوابم هجوم میارن. تو رو خدا 

مید رویاهای پریاجان، حاال تو رضایت بده بذار یواشکی هر دوتامون امروز رو به ا
 .خوش به سیر و سیاحت شیرینی بریم

 پریا لبانش را ورچید و شکلکی درآورد: رویاهای خوش؟

 !پس چی، خیلی هم ناخوش-

هر دو خندیدیم و من بازوهاش رو گرفتم و گونهاش را بوسیدم: خواهر گلم، امروز 
هم  بابک یکتا اینجا میاد همونی که قبال در موردش باهات حرف زده بودم و تو

 !باهاش مکالمهای داشتی

آهان همون دوستت که تا اومدنمون به اینجا نمیدونستین با همدیگه باالخره -
 عاشق و معشوق هستین یا نه؟

سرم رو تکان دادم. او با کنایه پرسید: خب واسه چی میاد اینجا؟ میخواد عشقش 
 رو ثابت کنه یا انکار؟
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 .رو نشونش بدم« غار نغیم»میخوام ببرمش کل داخل و خارج -

عظمت و عزت شهر خلجانه درش حرفی نیست « غار نغیم»خب که چی؟ این که -
 .ولی... پریا به سمت پنجره رفت و پرده رو کنار کشید: نگاه کن خواهرم

دانههای ریز برف مثل پرهایی که از بالش پارهای بیرون ریخته باشد در هوا چرخ 
م به سمت پنجره رفتم: اوه چه هوای میخوردند و آرام روی زمین مینشستند من ه

 .دالنگیزی، اتفاقا غارگردی تو همین هوا کیف میده

پریا باز هم لبانش را بازی داد: خواهرم اگه تصمیم گرفتی دیوونگی کنی من دیگه 
 چی بگم؟ اصال بهش گفتی شب رو کجا باید بمونه؟ اینجا که مسافرخونه نداره؟

 .ی از اتاقهای همون غار اطراق میکنهخندیدم: اگه جایی پیدا نکرد تو یک

پریا در حالی که از اتاق خارج میشد، گفت: شوخی جالبی نبود اون آقا پسر نازپرورده 
شیرازی رو مبادا زهره ترکش کنی؟ پس تو همین االن با ایشون قرار میذاری تا منم 

 .یه چیزی واسه ناهارمون درست کنم

 .پریا یه غذای حاضری باشه ها-

 .باید غذای گرمی باشه که تو سردی اتاقای غار گرممون کنهخواهرم 

برای کنجکاو نشدن ننه سارا، که هم چنان در برجک خانهاش به دیدهبانیش 
مشغول بود، به بابک گفتم که کنار برج نظامی خلجان که به هر حال به غار نغیم 

ه یک کیلومتر هم راه داشت، منتظرمون باشه ما میتونستیم از کنار برج دیدهبانی را
و چهارصد متری رو تا رسیدن به غار نغیم پیاده بریم. هرچند که به این صورت 
راهمون طوالنی میشد چون که برای رسیدن به غار راه مستقیمی نداشتیم و ما باید 
پستی و بلندیهای زیادی رو طی میکردیم ولی برای ما که مشتاق دیدن غار بودیم، 

از بارانی شدن هوا میترسیدم ولی ظاهرا بدتر شد و برف باکی نبود هرچند من امروز 
 !اومد
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ما تا عصر فرصت رفتن به غار را داشتیم اگر بابک قصد داشت چند روز دیگر رو هم 
اینجا بمونه میتوانستم اونو به جاهای دیدنی دیگهای هم ببرم. هرچند این مدت از 

 .نمونده بود درسم عقب می موندم چون چیزی به امتحانات جامع دکترام

ساعت یک ربع به یازده بود که بابک تلفن کرد و گفت که در کنار برج کبوتر منتظرم 
ایستاده است اگر بابک ازم میپرسید دریا، تا حاال داخل این برج سر به فلک کشیده 

 !رو دیدی؟ خجالت میکشیدم بهش بگم که نه، هنوز فرصت نکردم

یدن آثار باستانی اینجا اومده بود میتونست بعد اون بابک یکتا که مشتاقانه برای د
منو به باد استهزا بگیره که خانوم عالقمند به تاریخ و آثار باستانی، ذوق و شوق 

 !هنرت رو اینجوری نشون میدی

وقتی شال و کاله کرده و با پریا از خانه بیرون آمدیم ننه سارا این بار با دیدنمون 
رو بیرون آورد: های دخترا تو این سرما و  سریع دریچه پنجره را باز کرد و سرش

 برف کجا میرین؟

کنجکاوی و یا بهتر بگم فضولیهاش دیگه عصبانیم نمیکرد. با این روش تربیت شده 
بود و شایدم نیت بدی نداشت او خواه ناخواه هر خبری رو به مادرم میرسوند. 

ف و سرما برات گفتم: ننه سارا، وقتی مثل ما جوون بودی مگه بیرون رفتن تو بر 
 مهم یا سخت بود؟

شماها چی میگین دخترا، مگه اینایی که االن میاد برفه؟ نه جانم کاهه! اون زمونا -
وقتی برف سنگین تا باالی زانو میرسید، من تلی از هیزم رو پشتم بار میزدم و از کوه 

ن رو و بیابون برمیگشتم روستا، تازه مگه سرما این بود که االن مثل مخمل صورتتو
نوازش بده؟ نه جانم سوز و سرما و برف و بوران انقد شدید بود که انگار صورت 
آدمو با چاقو قاچ قاچ میکردن. اما جوونی و دیوونگی که این چیزا حالیش نمیشه، 
اون وقتی که دانههای برف به درشتی یه مشت روی سرمون میریخت ما دخترای 

ار خروار لباس و زیرانداز و روانداز خرو« بانی چایی»و « شیخ چشمهسی»جوون تو 
میشستیم مثل شماها هم پهلوان پنبه نبودیم و یه پهلوان واقعی بودیم و هیچیمون 
هم نمیشد و از مریض شدن خبری نبود! تازه شباش هم میرفتیم تو جشن و عروسیها 

 !تا صبح دایره میزدیم و عروسیای مردم رو گرم میکردیم، خستگی و تنبلی کجا بود



                 
 

 

 (اعظم فرخ زاد )آخوندزاده|  معجزه خلجان رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir    مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان 

 

62 

 

یچ دهان ننه سارای نود ساله واسه تعریف خاطرههای جوونیش حسابی شل شده پ
و ما هم دیرمون شده بود. پریا به میان حرفهاش پرید: ها ننه سارا، پس چرا االن 
به رفتن من و دریا به بیرون برات عجیبه؟ چرا دوست نداری ما هم که جوون 

و برفبازی کنیم، مگه ما جوون  هستیم بریم تو کوه و دمن یه شلنگ تختهای بندازیم
 نیستیم یا میترسی از سرما یخ بزنیم؟

مگه االن سوز و سرمای اون موقعها هست که یخ بزنین؟ شماها  6«داش باشیزا!»-
بیرون بمونین، ککتونم نمیگزه اما من میگم پدر و  7«ایت یوواسینا گیرینجک»تا 

ما نازنازیای شهری که تو این مادرتون رفتن تبریز، شماها به سالمتی کجا میرین؟ ش
 هوا اهل گشتن تو کوه و دشت نیستین؟

پریا کولهپشتیش رو جابهجا کرد و گفت: ما هم داریم میریم بیرون شهر یونجه بار 
کولمون بزنیم واسه گوسفندامون بیاریم. ننه سارا سرتو ببر تو دریچه رو هم ببند 

 .یهویی میچایی ها

شما گفتین منم باور « سن آلاله!»سارا جری تر شد: هر دو به خنده افتادیم و ننه 
پشتتون زدین؟ االن به عروسم صفیه میگم به مادرتون  8«یوکوزی»کردم شما که 

زنگ بزنه بهش بگه که شماها پاتونو از گلیمتون دراز کردین و معلوم نیست دارین 
 !به کجاها میرین، خدا میدونه

شده و چونهاش هم هیچ خسته نمیشد  ننه سارا اینجور رفتار کردن دیگه عادتش
عروسش رو هم شبیه خودش کرده بود، پس دیگه کلکل کردن باهاش فایده 
نداشت، بیخیالش شدیم تا به کار خودش برسه و با پریا خودمان رو کنار برج نظامی 

 .که به برج کبوتر مشهور بود، رسوندیم

شنگ از حال و هوای عشق بعد مدتها دیدن بابک یکتا برام هیجانانگیز بود و حس ق
نرم نرمک زیر پوست تنم میدوید. بابک چهرهاش جا افتادهتر شده بود شاید هم 
به خاطر ریش و سبیلی بود که صورتش را پرتر نشان میداد. به خاطر حضور پریا با 
هم دیگه سالم و احوالپرسی کوتاه و رسمی کردیم و در سرازیری راهی که حاال الیه 

 .شو پوشونده بود، به راه افتادیمنازکی از برف رو
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ابتدا سریع راه میرفتیم و هر چه جلوتر میرفتیم حرارت تنمون بیشتر میشد و رقص 
دانههای زیبای برف برامون دلپذیرتر! گلهای از سگهای آبادیهای اطراف در امتداد 
تپهها سر به دنبال هم گذاشته بودند و صدای پارسهاشون تا دوردستها میرفت. پریا 
گفت: حاال تصور کنیم که اون سگها یه گله گرگ هستن ما برای نجات جونمون چی 

 کار باید بکنیم و کدوم ابزار دفاعی رو به کار بگیریم؟

 بابک نگاهم کرد: مگه اینجاها گرگ هست؟

 !گفتم: چرا نباشه وجود مبارک گرگها در همه جای دشتهای آذربایجان هست

یا کمی ترس بر جانش نشست و از پشت احساس کردم بابک با حرف من و پر
عینک دودیش دائم به سگها چشم دوخته بود و شاید انتظار داشت که ببینه چه 
وقتی به سمتمون هجوم میارن. انگاری ننه سارا واقعیت رو میگفت که ما پهلوان 

 !پنبهایم

پریا با شانهاش بهم ضربهای زد و آهسته گفت: گرفتی؟ بچه ننه شهری یعنی این 
 .ا! واال پسر عمهمون مازیار خودش گرگ بیابون دیدهاسآق

صداتو ببر پریا تو باید تفاوتهارو بفهمی؟ مازیار زاده شده اینجا و بزرگ شده -
روستاست ولی بابک تو قلب شیراز که از عطر و رایحه بهارنارنجها و اشعار سعدی و 

ره چهطور از حافظ حافظ آکنده است، بزرگ شده. ببین اون که جلوتر از ما داره می
 شعر میخونه؟

 .اینم از شانس توئه که دو تا عاشقتم شاعر و احساسی از آب دراومدن-

عاشق؟ وای پریا تو ضمن این که از ننه سارا هم فضولتری، از اون مفتشترم هستی. -
ببین میتونی واسه مازیار و بابک که هنوز پیشم به عشقشون اعتراف نکردن، داستان 

 رست کنی؟طول و درازی د

مگه تو احمقی دریا؟ این بابک یکتا واسه چی از شیراز و به قول خودت از میان  -
عطر بهار نارنجها بلند شده اومده خلجان! اصال تو عمرش اسم خلجان و وصف حالش 
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رو شنیده بود که االن بگیم مشتاق دیدن آثار باستانیش شده و به اینجا اومده، خب 
 .خاطر عشق توئه هر احمق خری میفهمه که به

درست صحبت کن! اصال از کجا معلوم، شایدم واسه یه سری تحقیقات و پژوهش -
 واسه پایان نامهاش اینجا اومده؟

 نه بابا، عشق توام که کشکه؟-

 .دخترا، زیاد از هم فاصله گرفتیم ها، کمی تندتر بیائین-

ه پریا میگفت؟ صدای بابک موقتا صدامون رو برید آیا حقیقت چیزی غیر این بود ک
نه، امکان نداشت و بابک به خاطر من به اینجا اومده بود. اما من بابک رو بدون 

 خونوادهاش چهجوری میتونستم به والدینم معرفی کنم؟

در همین حین وقتی از درون باغات حاج رحیم که پدرش از خانهای دوره رضاخان 
باالی تپه کنار جاده داشتند بود رد میشدیم، مازیار رو به همراه پدرش دیدم که از 

به سمت شهر میرفتند دلم هری ریخت پایین و صورتم ُگر گرفت: آی لعنت به 
 !شانس و اقبال بد من! با این شانس اسبم در طویله خر میشه

پریا هم که متوجه آنها شده بود گفت: چهقدرم حاللزاده است.اسمشو بردیم مثل 
 !دریاجان، تو هم با این بخت و شانستجن بو داده سر راهمون قرار گرفت! وای 

من و پریا از همان راه دور با شوهرعمهام و مازیار سالم و احوالپرسی کردیم مازیار 
 .که نشان میداد، کامال حیرت کرده، درنگ نکرد و سریع همراه پدرش رفت

بابک کولهپشتیش رو پائین کشید و برفهای روشو تکاند و گفت: چند لحظهای صبر 
ی نفس بگیریم. روی کالههامون پر از برف شده بود. دیگه ریزش برف قطع کنین کم

شده و هوا آرام گرفته بود پریا از درون فالسک چایی ریخت و ما قدم زنان چای 
داغ و کیک میخوردیم و گرم میشدیم. بابک که با دقت همه جارو تماشا میکرد 

های پر درخت و انبوهی گفت: در طول راه داشتم همه جارو خوب میدیدم ، چه باغ
 اینجا هست؟
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گفتم: اگه تابستون اینجارو ببینی چی میگی، از خنکی و مطبوعی هواش روحت 
 !زنده میشه، کوچهباغها و باغهای پر میوه رو ببینی روحت پر میکشه، آقا بابک

 .بابک خندید: چی دارم بگم، از هواش لذت خواهم برد

م. تابستون اینجا بهشتی از انواع وای بابک، من که عاشق همین کوچهباغاش-
میوههاست. درختایی که نهرهای باریک آب از زیرشون رد میشه و ما وقتی اواسط 
بهار این جا میاییم از گوجهسبزهایی که توی رود ریخته، میخوریم. صاحب اون باغا 
حاجرحیم که گویا سخاوت و دست و دلبازی رو از پدرش که خان بوده، به ارث 

به همه گفته که هر رهگذر خسته ای که از اینجا عبور کنه و یا توقف  برده! خودش
 .کنه و از میوههای باغش بخوره، حاللش باشه

 بابک پرسید: حاجرحیم زنده است؟

 .گفتم: بله بابا، ایشون در قید حیاته و این همه کرامت داره

 :شت،گفتپریا که هنوز چشم به شوهرعمهام و مازیار که ازمون دور شده بودند دا

 .خب، البته به نظرم رهگذران هم باید رعایت کنن و میوههای باغ رو غارت نکنن-

 !هر سه خندیدیم و بابک گفت: ماشاال، سر و ته باغ معلوم نیست، انتها نداره

گفتم: از میوههای برند خلجان شاهتوت و گوجهسبز خیلی معروفه و به خیلی از 
 .شهرها صادر میشه

 کی معروفی داره؟دیگه چه نوع خورا-

داره، حاال صبر کن شهر « میانپور»پریا باال پرید: یه خوراکی خیلی خوشمزه به اسم 
که رفتیم حتما از شیرینی فروشی آقا صمد واسهتون میخرم حتم دارم انقدر خوشتون 

 .میاد که برای خونوادتون سوغاتی میبرین

سوغات ببری خیلی بیشتر گفتم: البته اگه از گردوهای تازه و نابش واسه مامانت 
 .خوشش خواهد اومد

 .اوه با این حساب باید یه وانت بار با خودم ببرم-
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رسیدیم، حسابی خسته شده « غار نغیم»ما به راهمان ادامه دادیم. وقتی به کنار 
بودیم. بابک که از عظمت غار و ورودی باریک و خاکیش حیرت کرده بود، گفت: 

غار آشنائین حتما با خودتون چراغقوه و وسایل ضروری شما که به شرایط و آثار این 
 رو آوردین دیگه، آره؟

 .پریا باز هم باال پرید: کامال مجهز اومدم نگران نباشین

بابک خندید: منم که حسابی حس ماجراجوییم گل کرده بدم نمیاد راجع به اینجا 
 .اطالعاتی کسب کنم. پس آماده باشین که داخل غار بریم

وها خزیده و به طرف دهانه داخلی غار رفتیم و از آنجا وارد راهروی تونل ما روی زان
مانندش شدیم. پریا چراغقوه رو روشن کرد و ما خمیده خمیده پیش میرفتیم. پریا 
با لحن اعتراضآمیزی گفت: این غار چندین کیلومتر طول داره شما که نمیخوائین به 

 همه جاش سرک بکشین؟

ه هیجان آمده بود گفت: وای که واسه من عشقه، اما ترسم بابک که از دیدن غار ب
 .از اینه که شماها خسته بشین یا اتفاقی واستون بیفته

پریا گفت: حرف خسته شدن نیست، حرف شایعه پراکنی اهالیه که صد تا حرف 
پشت سرمون میزنن. میترسم شوهرعمهام بره پیش عمه حرف بزنه بگه بفرما 

ات با پسر غریبهای تو دشتهای اطراف جوالن میدادن و با تورانخانوم، برادرزادهه
 .هم گل میگفتن و گل میشنفتن

 !گفتم: پریا جان، بیچاره شوهرعمه حرف دربیار نیست، بترس از مازیار

وای مازیار طفلکی، کی اهل غیبت بوده؟ بعد روشو سمت بابک گرفت و گفت: واال -
ریم از غیبتهای مردم پشت سرمون آقا بابک، اینجا زادگاه ماست ولی ما همش دا

 .هیوال میسازیم شایدم تصور ما اشتباهه

حاال واستون خاطرهای بگم از همین غار که پدر واسمون تعریف میکرد. پدرم تعریف 
میکرد که در جنگ جهانی دوم که روسها به آذربایجان هجوم آورده بودند مردم 

ند. روزی از روزای مخفی خلجان از ترس سربازای روس در این غار مخفی میشد
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شدنشون یه بچه گرسنه مثل خروس بیمحل، سر و صدا کرد و نون خواست گریه 
کرد و صدای گریهاش به گوش سربازان روسی رسید و همین یه عالمت ساده 
پناهگاه رو لو داد اما متاسفانه سرنوشت غمانگیزی برای پناهنده ها رقم خورد به 

مادر و خدانشناس روسی جلوی دهانه غار آتشی از این صورت که سربازان بیپدر و 
کنده مرطوب روشن کردند که از چوبها به جای آتش دود خیلی زیاد بر میخاست 
و درون غار هجوم میبرد، بیدینها انقدر این کار رو ادامه دادند که سرانجام همه 

زگار مردم درون غار خفه شدند و جان به جان آفرین تسلیم کردند. طفلکیها چه رو
سختی داشتن خدا رحمتشون کنه. ثمرات جنگ همینه و دشمنی که پاش به وطن 
آدم میرسه دیگه شرف نداره و پدر و مادر نمیشناسه و هر ظلم و جنایتی که از 

 .دستش برمیاد انجام میده. وای، خیلی سخته انسان مغلوب دشمنای خائن بشه

یزی فرو رفته بود برگشت و بابک یکتا ناگهانی به طرف پریا که در حس دشمن ست
 گفت: پریاخانوم، این ماجرا چه ربطی به ترس شما داشت؟

واهلل جناب یکتا، میترسم همین حاالشم، چند نفر شیر پاک خورده احمقی که در -
بیرون غار تشریف دارن یهویی منباب شوخی همون بال رو سرما بیارن و ما همینجا 

 .خفه و مدفون بشیم

فکرم رفت به سمت آن سه فرد غریبه ناشناس در پشت زمینهای  با حرف پریا یک آن
غار، قطعا همین حاال هم در همین حوالی میپلیکیدند و موقعیتها و رفت و آمدها 
رو میسنجیدن مخصوصا که دو نفرشون معتاد هم بودن از فکر خودم وحشت کردم 

اهزنان االن در و ترسی ناشناخته بر وجودم مستولی شد: آه خدای بزرگ، نکنه اون ر 
همین غار مخفی شده باشند، بعید نیست روزشون رو اینجا سپری کنن تا شب 
مجددا به کار حفاریشون ادامه بدن! نکنه ابزار آالت حفاریشون رو توی همین غار 
پنهان کرده باشند، اگه گیر این نامردا میافتادیم واقعا کدوم وسیله دفاعی برای 

 !خودمان داشتیم

رو گرفتم: میدونی بابک، این غار نزدیک به شصت اتاق داره و طبقه بازوی بابک 
هست تو که نمیخوای همین امروز همه اونارو « کند گولی»پائین غار قناتی به اسم 

 ببینی؟
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چه حرفا دریا، مگه قراره من چند بار به اینجا بیام؟ در جایی که من دو روز دیگه -
ینجا نیام و یا اگه اومدم دل و دماغ وارد باید به شیراز برگردم و شاید دیگه به ا

شدن به غار رو نداشته باشم. پس لطف کن و باهام همراهی کن چون مطمئنم که 
 .تو دختر جسوری هستی و بیشتر از من به دیدن اینجور جاها عالقه داری

هست که « چشمه بانی»پریا گفت: یه چشمه هم از سمت ورودی حسینیه به اسم 
 .من نشونتون میدم

ای وای پریا، اگه بخوای همه چشمههای خلجان رو به بابک نشون بدی یه هفته -
 .کار داری

پریا توجهی به حرفم نکرد و گفت: مامان میگفت در قدیم یه چشمه از داخل روستای 
بود که البته خیلی وقته خشکیده و « میر جمال»به این جا میرسید اسمش « ورنق»

 .طراف هم خشک بشههمونم باعث شده تموم زمینای ا

من بیاختیار دچار لرزه شده بودم و اگر لبانم را بهم نمیچسباندم بابک و پریا صدای 
بهم خوردن دندانهامرو میشنیدند و یا متوجه لرزیدن تنم میشدند: خدایا چرا ترس 
لعنتی این طور به جانم غالب شده بود، پس چرا وقتی در نیمهشب اون مردا رو 

ین طور از اونا و حیواناتی که احتمال حملهشون وجود داشت تعقیبشون میکردم ا
 نمیترسیدم؟

نهیبی از درون جوابم را میداد: برای این که اون موقع تو بیرون از غار بودی و در 
 !هر حالتی راه فراری داشتی اما این جا محدود هستی و راه فرارت خیلی مشکله

جان وصفناپذیری سیر میکردند، در بابک و پریا که از دیدن درون غار در شور و هی
قلب تاریخ فرو رفته بودند. آنها با خنده به من کز کرده بودم نگاه میکردند و من 
برای منحرف کردن فکرشان مجبور شدم همراه آنان همچنان پیش بروم تا بابک 

 .یکتا همه جای این غار بزرگ و هولناک را تماشا کند

بهتر دیده میشد و بابک مدام دستانش را بهم ما هر چه جلوتر میرفتیم عظمت غار 
میکوبید و دور خودش میچرخید و سرش را باال میگرفت و سقفهای سنگی را که 
برآمدگی و فرورفتگی عجیبی داشتند تماشا میکرد و از حیرت سوت میکشید دلم 
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میخواست دستم رو روی دهانش بذارم تا سر و صدا نکند و ما در سکوت پیش بریم. 
سر و صدا میترسیدم اون آدما رو متوجه حضور خودمون کنیم. اصال به دلم  با این

افتاده بود که جویندگان گنج خلجان در گوشهای از همین غار تا فرا رسیدن شب 
 !پناه گرفته و پنهان شدهاند

بابک دستاش رو روی دیوارها که حفرههای کوچکی رو برای چراغ پیهسوز درست 
یکرد و با حیرت و تفکر سرش را تکان میداد: واقعا این کرده بودند با دست لمس م

خلقت عجیب خداونده که به دست بشر به این روز درآمده؟ این غار بزرگ و 
 باعظمت در جنگهای متعدد چقدر به کمک مردم خلجان اومده؟

گفتم: اونطور که از روایات و مستندات کمی که از تاریخ خلجان داریم این غار در 
 .ی کشور خیلی به کمک مردم آمده استلحظات بحران

رسیدیم بابک از شدت هیجان با صدای بلند صدام کرد « کند گولی»وقتی به قنات 
و من از شدت وحشت ظاهر شدن دزدا روی زمین افتادم. بابک گفت: دریاخانوم، 
اگه تا حاال میدونستم تو نسبت به شهری که خیلی مایل نبودی توش اقامت کنی، 

ال هستی، زودتر از اینا میاومدم تا با این غار آشتیت بدم. این شهر اینقدر بیخی
جواهری فراموش « نغیم»معلومه تاریخ عجیب و پرکششی داره! به خدا این غار 

شده در قلب آذربایجانه، چرا مسئولین شما تالش نمیکنن گردشگرا رو واسه اومدن 
 به این جای زیبا و دیدنی ترغیب کنن؟

 ه ولی کو گوش شنوا؟حرف ما هم همین-

بابک محکم دستاشو بهم کوبید: ای بسوزیم ما که همیشه مرغ همسایه برامون غازه 
االن اگه یه همچین آثاری تو یه کشور دیگه بود، همین مردم ایران یا گردشگرا 
واسه دیدنش لشکر لشکر به اون کشور میرفتن و کرور کرور پول خرج میکردند و با 

وای که فالن کشور چه جاذبههای عجیب و دیدنی داره؟ وای شور و هیجان میگفتن 
چهقدر قشنگه؟ در حالی که تو ایران خودمون این همه گنجهای کهن و دیدنی وجود 

 !داره اما کیه روشون تبلیغات کنه و به دنیا بشناسونه
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پریا در حالی که به دیوار سنگی تکیه داده بود ساندویچهایی رو که خودش درست 
به دستمون میداد، با خندهای گفت: آقای یکتا حسابی مجذوب اینجا  کرده بود،

 !شدیا

مگه مجذوب شدنی نیست؟ نگاه کنین این معماری داخل اتاقهای دو سه نفره رو، -
راهروها، هواکشها و چاهها، من که تو نوع معماری و عقل انسانهای اون دوره در 

 ا میرسند؟شگفتی موندم، راستی این هواکشهای روی سقف به کج

من هنوز از رعب و وحشتی که به جانم افتاده بود، خالص نشده بودم و حال طبیعی 
خودم رو نداشتم و همچنان در وحشت حمله اون سه نفر به سر میبردم، توجهی به 
حرفهای بابک نداشتم. خدا خدا میکردم تا بابک رضایت بده و بتونیم زودتر از غار 

ین طبقه به هواکش بزرگی که اهالی شهر بهش برج خارج بشیم. زمزمهوار گفتم: ا
 .میگن ختم میشه

آهان پس باید بعد بیرون رفتن از اینجا باالی غار هم برم و دست ساختههای  -
 .آدمایهای اون زمان رو ببینم

 .گفتم: بابک من حالم بده، نمیدونم چم شده لطفا بیائین بریم بیرون

 نکنه سرما خوردی، تب داری؟پریا پشت دستش را به صورتم کشید: آخ 

 .پریا فعال حال خودم رو نمیفهمم چراغقوه رو جلوتر بگیر بریم بیرون-

بابک که بهتر از پریا حال بدم را حدس میزد، عزم خارج شدن کرد پریا گفت: یکی 
از استادام که اهل اینجا بود میگفت بخشی از این غار زیر خانههای شرقی خلجان 

نوادهها از اونجا برای نگهداری آذوقهها و انباری ازش استفاده قرار داره که اون خا
« ورنق»میکنن و یه بخشش هم که طولش به یک کیلومتر میرسه به زیر روستای 

از « ورنق چایی»میرسه و بخش سوم و چهارمش رو نمیدونم به کجا؟ چشمه 
 .روستای ورنق به اینجا میرسه
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مش رو دفعه دیگه از استادت میپرسی بابک خندید: پریاخانوم، بخش سوم و چهار 
و به منم میگی تا اطالعاتم بابت این غار حیرتانگیز بیشتر بشه. میخوام تو روزنامه 

 .محلی شیراز مطلبی راجع به این غار پرعظمت و جالب بنویسم

وقتی پریا به طور اتفاقی چراغقوه را در اطراف گرداند ناگهان من سایه هایی دراز از 
را روی دیوار سنگی پشت سرمان دیدم. کم مانده بود از ترس قالب تهی  اندام مردان

کنم. احساس خفگی میکردم و کامال به پریا تکیه داده بودم: آه دریا، انگاری واقعا 
 حالت بده؟

 .من که تو این تاریکی و سرما شوخی نمیکنم نفسم درنمیاد-

راستی میدونی آقا بابک  چرا خواهرم؟ این جا که محفظههای هوا و نور کافی داره-
از سقف غار هوای درون غار تهویه میشه با این حساب دریاجان، تو چرا احساس 

 خفگی میکنی؟

هر آن منتظر بودم که راهزنان دزد، تبرهای تیزشون رو از پشت بر سرمان بکوبند 
که اگر اینطور میشد جنازهمون هم پیدا نمیشد و اگر هم به صورت اتفاقی و با 

تجوگران جنازههامون پیدا میشد برای پدر و مادرم یک عمر جای سوال تالش جس
میماند و می گفتند دختران سر به هوا و سبکسرمان با اون پسر غریبه توی غار دقیقا 

 !چیکار میکردند

آخه من با بابک یکتا مسئله عشق و عاشقی نداشتم و یا بابک قبال خواستگار پر و پا 
قل با مادرم صحبت کرده باشم و اون با راهنماییهای قرصم نبود که دربارهاش حدا

 !مادرانهاش راه و چاه رو نشونم داده باشه

پاهام به شدت میلرزید در حالی که دندونام بهم میخورد، گفتم: حسابی کالفه شدما 
 میتونین کنکاش کردن این غارو کنار بذارین؟

و من این بار شبح دو مرد را پریا خندید و نور چراغقوه را دور تا دور سرمان گرداند 
به وضوح مشاهده کردم ولی پریا که در عالم شوخ و شنگی خودش سیر میکرد 

 .متوجه اشباح نشد
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پریا حاال بلند بلند می خندید: دریاجان، حیف که تب و سرماخوردگی، بد موقعی 
یقه تو رو گرفت وگرنه تصمیم داشتم ساالد الویهای رو که درست کردم در یکی از 

 .رفهای سفالی کشف شده از این غار به خوردتون بدمظ

 بابک خندید: بد ایده ای نیست دریاجان، میل داری؟

دلم میخواست با تمامی وجودم فریاد بکشم: من غلط میکنم، بابا چرا اینقدر لفتش 
 میدین و از این غار لعنتی بیرون نمییایین؟

 .پریا و بابک حسابی محو تماشای درون غار شده بودند

راستی آقای یکتا هیچ میدونین که در اینجا و درون همین غار سفالهای ساده -
نخودی، قرمز و خاکستری رنگ، سفال های لعابدار گلدار تزئینی و سفال سوخته که 

 به شکلهای مختلفی هستند و مردم اون زمان ازش استفاده میکردند، کشف شده؟

 :بیاختیار غریدم از خشم و ترس در اوج کالفگی و عصبانیت بودم،

پریا، هیچ میدونی یه کمی هم دیر کنی آیندگان هم جسدهای مارو اینجا کشف -
 میکنن، بابا چرا دست از یقه کشفیات درون غار نمیکشین؟

بابک دستم را کشید و به تندی و به حالت دو از دهانه غار پائین پرید و مرا هم در 
ستادم، آهسته در گوشم زمزمه پائین آمدن کمک کرد وقتی سینه به سینهاش ای

کرد: میتونی بگی تو چت شده، تو که موقع اومدن به اینجا سرحال بودی و ذوق و 
 !شوق داشتی؟ فکر نکنم بیماری تو رو به این حال و روز انداخته باشد

به سرعت روی زمین زانو زدم و در حالی که کل لباسهایم خاکی شده بود به بیرون 
حالم رو جا آورد و چندین نفس عمیق و پیدرپی کشیدم و غار رسیدیم فضای باز 

کمی به آرامش رسیدم سرعت قدمهایم را بیشتر کردم تا هر چه زودتر از غار فاصله 
بگیریم. حاال کامال مطمئن شده بودم که در زیرزمین داخل غار خبرهایی هست که 

ر پی کشفیاتشان به گوش جویندگان غیر قانونی گنج رسیده است و آنها با اطمینان د
 !هستند
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با این اوصاف که دل و رودهام بهم ریخته بود، هنوزم تصمیم نداشتم مقام و 
مسئولی یا پلیس رو در جریان دیدههام قرار بدهم. ابتدا خودم باید میفهمیدم و 
میدیدم که آیا وجود گنج و یا اشیاء باستانی در اینجا حقیقت داره یا نه؟ شاید اونا 

دیگهای بودند که ربطی به گنج نداشت! برای رسیدن به جواب این در پی عملیات 
سوالها همچنان مصمم بودم جوری که انگار با اون آدما دست به یکی بودم و بهم 
قول داده بودند بعد اتمام کار گنجهارو دو دستی تقدیم من میکنن و یا سهمی هم 

 !به من تعلق خواهد گرفت

رف گذر میکردیم که هوای گرفته و برفی آسمان در حالی از باغات خفته در زیر ب
کمی اخمهایش را باز کرده بود و ابرها به تدریج از صحنه آسمان خارج میشدند و 
سینه آسمان به صافی و پاکی آبی زالل میرسید. بعد خارج شدن و دور شدن از غار 

 .آن ترس و وهم از جانم دست کشید و به حالت عادی خودم برگشتم

وجه حال خوبم شده بود از پشت سر تو گوشم گفت: باالخره ما نفهمیدیم بابک که مت
 تو چت شده بود؟

 .چیز مهمی نبود کمی هوا و فضای گرفته غار حالم رو به هم زد-

دریا، تو که میگفتی تا حاال داخل غار نرفته بودی، خب به عنوان یه شهروند باید -
یا نه؟ خب، حاال امروز فرصتش یه روزی این جای دیدنی شهرت رو میدیدی دیگه، 

 دست داده، دیگه چرا دبه درآوردی؟

محض رضای خدا آقابابک، چه دبه درآوردنی؟ لطفا سوال پیچم نکن میبینی که -
ساعت چهار و نیمه و ما باید حتما به خونه برگردیم وگرنه از زیر تیغ سواالت والدین 

ر محدود و کوچیک میشی محترم، نمیتونیم خالصی پیدا کنیم. وقتی ساکن یه شه
که هنوز ویژگیهای روستاییش رو حفظ کرده، خواهی نخواهی باید فرهنگ و آداب 

 .و سنن اونجا رو رعایت کنیم

 خب االن که داره شب میشه من کجا بمونم؟-

آقا بابک حتما انتظار نداری که تعارف بکنم بفرما بریم خونه ما، جلوتر از خونوادهام 
 .ییهای ننه سارا تکمیل میشهکتاب فضولی و غیب گو
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بابک که معنا و منظور حرفم رو نمیفهمید، گفت: حاال از شوخی گذشته من اینجا 
 میتونم واسه یکی دو روزی اتاق بگیرم؟ یا باید برگردم تبریز؟

پریا که جلوتر از ما میرفت گفت: ببخشید که فضولی میکنما، آقای یکتا واسه 
ین فردا که اومدین با همدیگه به دیدن داخل برج راحتیتون بهتره به تبریز برگرد

 .کبوتر میریم و چند جای دیدنی دیگه

 مسووالی اینجا اجازه میدن؟-

پریا گفت: بعله بابا، خودم با مسئوالن یا... خالصه با کسی مطرح میکنم. اونا 
ترتیبش رو میدن مخصوصا که شما تصمیم دارین گزارش جالبی از مناطق باستانی 

 .باستانی رو در روزنامه محلی شیراز به چاپ برسونین این شهر 

بابک کولهپشتیش رو روی شونهاش انداخت و گفت: واقعا که خیلی از استانهای 
ایران حیرت انگیزن ولی چه فایده که در حق آذربایجان با این همه جنگهای داخلی 

ی شده و و قشون کشی روسها به داخل کشور اونم به هر بهونهای، خیلی نامهربان
به خوبی به مردم خودش و ایران شناسونده نشده. کاشکی هر ایرانی از هزاران رگ 
شوق عشق به آبادی وطن، فقط یکیش رو داشتند اونوقت دیگه هیچ شهر و 
روستایی مثل خلجان و غیره ناشناخته و گمنام نمیموندن و تاریخ ارزشمند و 

یماند اذهان مردم در هر شرایطی کهنشون از یادها رفته و سپس زیر خاک مدفون نم
 .باید با تاریخ و فرهنگ کشورش آشنا باشه

پریا گفت: از خودمون تعریف نمی کنما واقعا اگه من و دریاجان، مثل پدر و مادرم 
به تاریخ مرز و بوم خودمون بدون عالقه بودیم و نسبت به زادگاهمون تعصب 

حتما پدرم رو وادار به بازگشت به نداشتیم هرگز نمیتونستیم اینجا دووم بیاریم و 
 .شیراز یا کاشان میکردیم

بابک به کنار جاده رفت تا برای برگشتنش به تبریز ماشین بگیرد، گفت: پریاخانوم 
 .شما رو نمیدونم اما دریا شاید به شیراز رفتنی باشه

 ابروهای پریا یک مرتبه باال رفت: او... وه... پس دریاجان به شیراز برگشتنیه؟
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نم حرف دلم رو بیرون ریختم تا بابک حواسش باشه که چیکار باید بکنه و این م
روشی که در پیش گرفته از سوی خونوادهام پذیرفته شده نیست. پس گفتم: واال 
آقای یکتا اینطور که شما خودتون سینه سپر کردی و تصمیم داری خودت تک و تنها 

نم بتونی رضایت خونواده سنتی به خواستگاری بیای و به نتیجهای برسی، فکر نک
 منو جلب کنی؟

بابک گفت: شاید خونوادهات سنتی باشن اما فکر نکنم فکر و ذهنشون سنتی باقی 
مونده باشه و متوجه نشن که مادر من، دچار بیماری ام اس هست و زیاد نمیتونه 

هم حرکت کنه و براش میسر نیست این راه طوالنی از شیراز رو به تبریز بیاد پدری 
در قید حیات ندارم که پا پیش بذاره و تک خواهرم درگیر زندگی خودش با بچه 

 .کوچولوشه تازه نگهداری مامانم به دوش اونه

منو و پریا به همدیگر نگاه کردیم و برای بیکسی بابک واقعا دل سوزوندیم. بابک که 
 :حیرت ما رو دید لبخندی زد

خواهرم زیاد اجازه نمیده خواهرم تنهایی البته، واستون جای سوال پیش نیاد شوهر -
 .اینور و اونور بره

بابک سوار ماشین کرایهای شد و از پنجره دستی برام تکان داد: تو نگران نباش 
دریای من، همه چی حل شدنیه من بلدم چهجوری با خونوادهات صحبت کنم، 

 .یعنی وقتی علی ساربونه، میدونه شترشو کجا بخوابونه

و افراد شیادی که درش « غار نغیم»افظی کردیم فکر و ذهنم به وقتی ازش خداح
پنهان شده بودند معطوف شد جوری که احساس عشق و عالقه بابک را که مثل هر 
دختر عاشق دیگهای به خودم نمیگرفتم نمیدونم مازیار که عالقمند به من بود چه 

میشنید، چه عکسالعملی داشت و اگر ماجرای عشق و عاشقی منو نسبت به بابک 
 می گفت؟

بیچاره از ابتدا شاعر که بود تبدیل به شاعر دلسوخته هم میشد و غرق شعرای 
 !اندوهگینش ماتم میگرفت اما چه کنم که بابک برام برازندهتر از مازیار بود
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تا رسیدن به خونمون فکر کنم با صد نفر زن و مرد سالم و احوالپرسی کوتاهی 
ر جوان که به سبک شهری ها آزادانهتر لباس پوشیده کردیم. مردم از دیدن دو دخت

و راحتتر رفتار میکردند با حیرت و پرسش نگاهمان میکردند و مارو تافته جدا بافته 
 .میدیدند که در برابر نگاههای خیره و کنجکاو خیلی هم خونسرد بودیم

ه چراغ پریا زنگ در را فشار داد در حالی هر دو چشم به پنجره ننه سارا داشتیم ک
اتاقش روشن بود و او برای بهتر دیدن کوچه دو دستش رو به پنجره چسبانده و 
مثل جغد نگاهمون میکرد! واقعا که ننه سارا با این پست نگهبانی اونم بیجیره و 
مواجب خودشو بیچاره کرده بود. صدای پریا توجهم را از ننه سارا گرفت: دریاجان، 

چون بابک رو برای ازدواج کردن باهات مصمم  انگاری تو از اینجا رفتنی هستی.
میدیدم. واقعا هم خونواده چیزی برای رد کردن بابک یکتا ندارن. اون دکترای تاریخ 

 ...داره، خونه و زندگی داره و

تا در کوچه باز شد سیلی سختی که به دهان من کوبیده شد صدای پریا رو خفه 
و آبرو رو قورت دادین؟ تا این وقت کرد: جز جیگر شدهها، واقعا حیا رو خوردین 

شب با این برف و سرما تو دشت و دمن چی کار میکردین، بهارم نیست که بگین 
 رفته بودین گل بچینین واسه من که ننه جونتون باشم یا گالب بیارین؟

مادرم با عصبانیت دست هر دو ما را گرفته و از پله ها باال میکشوند تا به محکمه 
در طبقه باال بود برساند. صدایش پر از خشم بود: انگاری افسارتون پدرم که اتاقش 

رو حسابی شل کردم ول شدین. لنگ درازتون وقت و بیوقت نمیشناسه و از همه 
جاها سردرمیارین دیگه؟ پدرسوختهها مگه این خلجان چی داره شما به فالن و فالن 

 !بهانهها متوسل میشین و ول کوچه و خیابوناش شدین

 ابا ولمون کن مامان، کدوم خیابونا؟ای ب-

اینبار مامان به صورت پریا کوبید. من و پریا فهمیدیم که اینبار دیگه اخبار از ننه سارا 
نیست و این خشونت مادر از گزارش مازیاره که صبح با دیدنمون به خونوادهام 

 .رسونده و آتیش بیار معرکه شده است
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لوی پای پدرم که درون مبل راحتیش لمیده مادرم ما رو مثل محکومان و مجرمان ج
 :بود و کتاب میخوند، پرت کرد

تحفههاتو تحویل بگیر جناب آقا، تو فکر میکنی با این کارشون دیگه میتونم تو این -
خرابه سر باال بگیرم؟ اون ارشیا که پسرمونه واال مثل اینا ول هر کوی و برزنی نیست، 

 !نه ترس از سگ دارن نه گرگ بیابونپدرسوختهها تو این وقت شب و سرما، 

مادرم غوغا میکرد و به ما اجازه هیچ گونه صحبت و توضیحی نمیداد تا الاقل کمی 
در محکمه پدرم از خودمون دفاع کنیم و تبرئه بشیم و من از مازیار و پدرش که 
موضوع سادهای را از کاه به کوه تبدیل کرده و تحویل پدر و مادرم دادن هر لحظه 

 !تر متنفر میشدم آخه مرد و خبرچینی؟ صد رحمت به ننه سارابیش

پریا که در برخورد با خانواده از من جسورتر بود، فریاد زد: مامان کم داد و هوار راه 
بنداز و بهمون تهمت ببند. اجازه بده ما هم حرفی بزنیم دیگه واقعا که دنبال کار 

 که نشسته به شما گزارش داده؟خالف نبودیم، مازیار هر غلطی کرده بیخود کرده  

وای... وای... آی آمان، محسن میشنوی چیمیگن؟ پس مازیار هم اینارو دیده؟ یه -
 دفعهای پیش توران آبروم رفت، ورپریدهها دیگه کی شمارو دید؟

پریا که هنوز حس میکرد گزارش از طرف مازیار و یا شوهرعمهمون بوده غرید: اصال 
تورانخانوم و پسر محترمش که مثل زنای وراج بدم میاد از اون شوهرعمه 

 ...میکنن! االن بهش زنگ میزنم میگم فضولو بردن جهنم 9«سوزبازلیق»

مادرم به طرف پریا هجوم آورد: بیشعور! پس آقا بهروز هم شمارو دیده، یه دفعهای 
 .بگو خاک بر سرمان شده دیگه، عمرا اگه بعد این مازیار بخواد یکی از شماهارو بگیره

 گفتم: چه حرفا، مگه قراره یکی از ماها با اون ازدواج کنیم؟

 نه این که دخترای شاه و ولیعهدین، دماغتون رو باال میگیرین؟-

 نه این که آقا مازیار پسر شاهزاده است که مارو نپسنده؟-
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یتدی آرخین »مادرم میخواست به سوی پریا هجوم بیاره که پدرم گفت: زهرا، 
زن یه کم امون بده ببینم اصال چی شده و موضوع  10«ه گاتما!سوئین، بیر بیرین

 چیه؟

محسن، مگه االن بهت نمیگفتم که دخترای سرخودت رو مشکل بشه تو این شهر -
کوچیک مهار کرد، مرد پاشو بار و بنهمونو بندازیم رو کولمون و دوباره برگردیم 

 .کاشان یا شیراز وگرنه اینا واسمون آبرو نمیذارن

غار »مگه ما چیکار میکنیم که بازی با آبروی شما باشه! ما رفته بودیم از  مامان-
 .دیدن کنیم نزدیک به دو ساله که به اینجا اومدیم ولی تا حاال ندیده بودیمش« نغیم

میترسیدم مادرم در ادامه حرف پریا بپرسه که اون پسره نرهغول همراهتون کی 
حال ساختن دروغی باشم که پتهمونو رو  بود؟ و من ذهنم تند تند کار میکرد تا در 

 آب نریزه. تصمیم داشتم اگه پرسید بهش بگم حاج جابر

 .و یا یکی از بچههای انجمن ادبی بود که واسه دیدن غار راهنمامون شد

خوشبختانه مادرم اشاره ای به مرد همراهمان نکرد و ما هم لب فرو بستیم. چه 
به خرج دادند و اون قسمت رو به مادرم  خوب که مازیار و یا پدرش کمی مردانگی

خبر ندادند مادرم پشت سر پدرم ایستاد و انگشت تهدیدش رو به سویم گرفت: 
گوش کن دریا، تو دیگه کم مونده دکتراتو بگیری و دختر بزرگی شدی در اینجا چه 
شوهری بهتر از مازیار پیدا خواهی کرد؟ پسرعمهات همونیه که معرفت داره، 

 .ره خونوادهشو می شناسیم کافیهمردانگی دا

خندهام گرفت: معرفت و مردونگیشو تماشا کردیم که با دادن اخبار مفتکی و یه 
 .سری جفنگیات اینطور شما رو آتیشی کرده و تو خونمون الم شنگه به راه انداخته

خفه خون بگیری دختر، واسه چی تهمت میبندی ما اصال اونا رو ندیدیم و صحبتی -
 ؟هم نکردیم

 پس این رفتن ما به غار رو کی به اطالعتون رسونده؟-

 خودتون! خودتون االن دارین میگین اونجا رفته بودین؟-
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پریا زمزمهوار بیخ گوشم گفت: خودمون خودمونو لو دادیم ای دریا، کوتاه بیا که 
 .خود کرده را تدبیر نیست

ی پیش بره تو هر روز پدرم که ذاتا مرد مالیم و آرامی بود گفت: زهرا، اگه اینجور
به حرفها و خبرهای درست و نادرست ننه سارا با این بیچارهها درگیر خواهی شد! 
اگه اون زن پیر وقتی داره غیبت و خبرای خود ساخته ذهن پیر و فرسودهاش رو 
راجع به دخترات بهت میده تو در جا بکوبی تو دهنش، حساب کار دستش میاد و 

نه سر جاش، آخه خانوم اون که نمیتونه راه بره و از بعد اون دیگه میگیره میشی
 خونه بیرون بیاد از کجا میدونه اینا کجا میرن و از کجا مییان؟

من و پریا هر دو به طرف پدر که خیلی منطقی برخورد میکرد رفتیم و صورتش را 
بوسیدیم. مادرم ما را به عقب هول داد: دخترای گنده خجالت بکشین و خودتونو 

کنین. آهای آقامحسن، یعنی من سن و سال نشناسم تا تو دهن زن پیر لوس ن
بکوبم، در ضمن اون که اخبار دروغ نمیده خودت که توجه میکنی این ورپریدهها از 

 .کله سحر رفتن و االن تشریف آوردن

زن آخه مگه خلجان چهقدر جا داره که اینا هر روز واسه گشتنش برن؟ حاال بعد -
ا درس و دانشگاه فرصتی کردن و بعد مدتها رفتن غار رو ببینن اون همه درگیری ب

که البته اگه در تابستون و یا هوای بهتری میرفتن خوب بود و بهشون بیشتر خوش 
 .میگذشت. حاالم چیزی نشده اینقدر آسمون ریسمون میبافی

مامانخانوم، اگه خودت جواب ننه سارا رو ندی خودم... مادرم کتابی رو که پدرم -
در حال مطالعهاش بود از دست پدرم بیرون کشید و به طرفم پرتاب کرد: میگم دیگه 
حیا رو خوردین! وقتی پدرت بگه تو دهن اون زن پیر بزن پات جا میگیره و نتیجهاش 

 این میشه که تهدیدم کنی؟

پدرم برای اولین بار صدایش را باال برد: زهرا تو حالیت نیست اون کتاب گلستان 
ه عالمه ارزش داره؟ در ضمن وقتی میگم تو دهن سارا خانوم بکوب سعدیه و ی

منظورم واقعا زدن نیست که؟ بهش بگو زن پیر محترم خودم بهتر از تو روی رفتار 
 .دخترام و رفت و آمدشون نظارت دارم
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من و پریا نفس آسودهای کشیدیم که این اخبار دهندهها مازیار و پدرش نبودهاند 
 !نده ننه سارا بلند شده و چشمان مادرم و ما رو سوزوندهو باز هم دود از ک

غائله زودتر از آنی که تصورش رو بکنیم، خاتمه یافت و پریا خودش رو برای مادرم 
لوس کرد: حاال نوبت شماست که مارو همین فردا به حمام قدیمی خلجان ببری تا 

ه خودمونو تو ضمن تماشای حمامی که گویا قبل از دوره قاجاریه هم وجود داشت
 .بشوریم« زنگله»آب قنات 

پریا به کنار مادرم رفت و یقه پیراهنش را پائین کشید و یه ور شونهاش را نشون 
داد: میبینی مامانجون، میبینی چهطوری حساسیت پوستی پیدا کردم، نمیخوام 
پیش دکتر برم همه میگن آب قنات اون حموم خاصیت درمانی برای پوست و مو 

 .داره

 .دیگه، همین مونده که ببرم اونجا نمایشتون بدم آره-

پریا در حالی که تو آشپزخانه وسایالیی رو که به غار برده بودیم جابهجا میکرد، 
گفت: زنها اونجا مارو میبینن زودتر واسمون شوهرای خوب پیدا میشه تا شماها از 

انی پشت شرمون خالص بشین چون االن خلجانیها تو هر تعزیه و مراسم روضه خو
سرمون میگن این دو دختر ترشیده که بیست پنج و شش سال دارن چرا شوهر 

 نکردن، عیب و ایرادشون چیه؟

مادرم دستاشو بهم کوبید: جوابش معلومه لنگ درازتون، سر به هواییتون، بیخیالی 
 .و سبکسریهاتون

ات پدرم بر پیشانیش کوبید: اللهاکبر، زن ببین دیگه چه انگی مونده به دختر 
بچسبونی. دخترای من دو تا مارال خوشگلن که تو خلجان سهله، تو آذربایجان لنگه 

 .ندارن

مادرم گفت: واه واه، بچه سوسک از دیوار باال میرفت پدرش گفت قربون پاهای 
 .بلوریت برم
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مادرم و پریا بلند بلند خندیدند و من به باز کردن سفره پرداختم. مادرم گفت: خوبه 
تون رو میدونین الحمداهلل که دخترام کور و چل و چالق نیستن که تو خودتون ایراد

 .خونه مونده باشن

من که فرصت دستم آمده بود تا برای حضور بابک که فردا پسفردا در منزلمان 
آفتابی میشد، زمینه سازی کنم، گفتم: آره واال مردم اینجا معنی دکترای تاریخ داشتن 

 .رو نمیدونن

ن این مدرکهای الکی که توش یه کار خوب و یه لقمه نون پیدا خوبه، خوبه! اال-
نمیشه به درد عمهجونتونم نمیخوره. هی برو تاریخ رو زیرورو کن نون شبتون رو 

 توش پیدا میکنین؟

پریا با حالتی طنز گفت: خدارو چی دیدی شاید زد و یه روزی، زیرخاکی و عتیقهای 
 .پیدا کردیم

درم جدیجدی اخمهاش رو درهم کشید و گفت: از اینا ما بلند بلند خندیدیم و ما
 !واستون شوهر در نمیاد

من که هنوز در حال و هوای بابک بودم بیاختیار گفتم: حاال که سرم کمی از درس 
 .و دانشگاه وا شده باید به فکرش باشم

ظرف سوپ کم مونده بود از دست مادرم رها بشه و توی سفره بیفته: دریاجان، 
 میخوای به مازیار جواب مثبت بدی؟ یعنی واقعا

 مادر گلم، آخه من چه مرگمه که غیر مازیار خواستگار دیگهای نداشته باشم؟-

کو؟ کو اون خواستگارهایی که دم درمون صف کشیدن و دارن پاشنه درمون رو از -
 جاش درمیارن؟

ا پسفردا در جواب دادن معطل ماندم جایز نبود فعال بابک رو لو بدم باید میدیدم فرد
 که بابک پیداش میشد چهطوری جلو میآمد؟
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پریا خندید و گفت: مادرجون صبر کن به دلم افتاده همین امروز و فرداست که 
دریاجون ازدواج میکنه اما لطفا فکر تو روی مازیار شاعر معطوف نکن اوال از شعر و 

 .شاعری واسه آدم نون درنمیاد، ثانیا روحیات اینا به همدیگه نمیخوره

منتظره پسر شاهزاده با اسب سفیدش « بزک نمیر بهار میاد کمپزه با خیار میاد»-
 !بیاد خیالتون راحت، اون حتی با خر هم نمیاد

من و پریا با حیرت مادر رو نگاه کردیم، یعنی اون واقعا از شوهر نکردن ما ناراحت 
 !و ذهنش مغشوش بود، اون نگران آینده ما بود

گفت: دخترای من، لطفا بعد این هر وقت میخوایین به خارج پدرم سر سفره آمد و  
شهر خلجان برای دیدن مناطق دیدنیش برین با من هماهنگ بشین. در ضمن 
تصمیم دارم باغ کربالئی یوسف رو که برای فروش گذاشته ازش بخرم، یعنی باهاش 

 .نیمی از معامله رو انجام دادم

و که عقلت از دختراتم کمتره و یا عقلتو مادرم باز به مخالفت درآمد: آقا محسن ت
به یاوههای اونا فروختی؟ اون باغ که یه در سنگی از قرن حجر داره آخه به چه 

 دردمون میخوره؟

پدرم با تاسف سرش رو تکان داد: زهرا، دخترات سالهاست که تو دانشگاه درس 
لطفا خوندن و تحقیق و پژوهش کردن ولی افسوس که تو قدرشون رو نمی دونی 

پیش این و اون بیارزششون نکن، من خودم اون باغ رو جدای این که دوست دارم 
میخوام در اینجا در همین خلجان باغی از خودم داشته باشم. در اون باغ هم نمونه 

هست دوست « داش قاپی»خوبی از دربهای قدیمی و اصیله، فهمیدین که؟ منظورم 
 .ثار باستانی این روستاست، از بین نرهدارم اون درب سنگی قدیمی که حداقل از آ

 آه بابا جون، اینجا شهره چه روستایی؟-

تا وقتی مسئولین تبریز، امکانات شهری رو در اینجا رونق ندن من همون روستا -
بهش میگم، بهتر بود خلجان رو به جای این که شهر اعالم کنن تا مثال شهری به 

ی معرفیش میکردند و روی اون تبلیغات شهرای تبریز اضافه بشه، یه دهکده توریست
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می کردن و با زدن پل معلقی، یا مکانهای رفاهی و تفریحی یهویی مثل مشکین شهر 
 .رونق میگرفت

مادرم پوزخندی زد: محسن این حرفارو ولش کن این کارا به مسئولین شهرداری و 
خوای واسه ادارهها ربط داره تو چرا سرتو به درد میاری؟ بهم اینو بگو که تو می

آیندگان چی به یادگار بذاری، مثال چهجوری حافظ اون در سنگی میخواهی بشی، 
که یکی دو مدرسهای در خلجان ساخته « حاج تقی طالبی خلجانی»بازم مثل مرحوم 

تا بچههای آبادی باسواد بشن و آموزش ببینند و تربیت بشن، ثواب دنیا و آخرتش 
نه و روحش رو قرین رحمت کنه، آخه تو رو خریده، خدا هزاران بار رحمتش ک

چهطوری با امور باغبانی میخوای به شهر کمک کنی، ارشیا هم که تو تبریز 
 !دانشجوئه. اون اصال اینجا نیست که بعضی وقتا کمک حالت باشه

زهرا، اوال ارشیا باالخره درسش تموم بشه، اینجا میاد تو نگران این چیزا نباش اگه -
حاجتقی »شترمو کجا بخوابونم. تو که میفرمایی مثل مرحوم  من ساربونم میدونم

مدرسه افتتاح میکردم اون وقت شما هم باید مثل همسرش به « طالبی خلجانی
جای این که یه من طال از سر و گوشت آویزون کنی، کمر همت میبستی و یه 

ا و درمانگاه و یا کلینیکی میساختی و به مردم خلجان اهدا میکردی تا مریضا دو
 .درمون بشن

جواب کوبنده پدرم دهان مادرم را بست و رضایت داد و کوتاه آمد و گذاشت که 
شاممون رو در آرامش صرف کنیم. در حالی که من از درون اصال در آرامش نبودم 

چرخ میزد که االن اون غارتگران نامرد « غار نغیم»و فکرم همچنان حول و حوش 
اگر خدای نکرده همین امشب گنج رو پیدا میکردن شروع به ادامه حفاری کرده اند 

و به راحتی و آسودگی به یغما میبردند تکلیف چی بود، ظاهرا باید دچار عذاب 
وجدان میشدم که همه چی را دیده و سکوت کرده بودم و دست روی دست گذاشتم 

 !تا گنجینههای شهرم به راحتی از دست برود

زمین های زر خیز و این همه آثار و بناهای  مادرم گفت: خلجان در آینده با همین
تاریخیش ارزش و مقام پیدا میکنه و مطمئنا شهر با همت مردمان نیکوکاربه این 

 !روال نمی مونه و به پیشرفتی که حق مسلمش هست میرسه
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 !پدرم خندید: ماشاءاهلل از همه چی خبر داری ها

چشممون روشن! ایندیگه چه غذا را چنان تندتند میخوردم که صدای مادرم درآمد: 
 طرز غذا خوردنه؟ سگ دنبالت میکنه اینجوری غذارو تو دهنت میچپونی؟

کاش مادرم مهربانتر و کمی فهمیدهتر بود تا من میتونستم به راحتی از آشوب و -
درون متالطمم باهاش صحبت کنم. اما افشا کردن راز همان و لو رفتن و ولوله به 

همان! درحالی که من نمیدونستم آیا حدسهام به جان مردم خلجان انداختن 
 واقعیت مینشیند یا گرفتار یک سری توهمات شدهام؟

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

دریاجان، میدونم امروز حسابی خسته شدی و آخر آخرا هم حسابی داغون بودی -
 !هی داشتبا این حساب فردا حوصله جایی رفتن رو نخوا

 مگه تصمیم داشتی بازم جایی بری؟-

« ابودجانه انصاری»اگه حوصلهشو داشته باشی دوست دارم به محل امامزاده -
 بریم؟

 چیزی یا مطلبی در موردش خوندی، بابک؟-

آره دیروز راننده تاکسی که باهاش به تبریز میاومدم اطالعات خوبی از باقی -
همین چند سال پیش عدهای که وابسته به موندههای تاریخی خلجان میداد گویا 

ارگانی نبودند، رفتند قبرش رو تخریب کنند و وسایلش رو بردارند، مثال کاله زرهی، 
شمشیرش یا هر چی که بود اما هر چه تالش کردند نتونستند آخه اون آدمای 
 .عوضی خدا میدونه چیا دیدند که به شدت ترسیدن و موفق نشدنن چیزی بردارند

بابکخان، خودت که به تاریخ واردی، هر روایتی رو هرچند هم درست باشه گفتم: 
نمیشه باور کرد مادامی که مستند باشه، استناد تاریخی صحیحی داشته باشه بیشتر 
اطالعات مانده از آثار باستانی و یا اشخاص معروف متاسفانه فقط به صورت روایی 

چ سندی مبنی بر صحت هست که دهان به دهان گشته و به ما رسیده و هی
 .اطالعات در دست نیست
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منم قبول دارم مخصوصا که بعضی روایتها انقدر دهان به دهان میگرده که هر -
فردی با سبک و احساس خودش یه چیزی هم چاشنیش میکنه تا موضوع جذابتر 

 .و واقعیتر جلوه کنه

 ای؟آهسته خندیدم و کمی پررویی کردم: بابک پس تو کی به خواستگاری می

برخالف من، اون بلند خندید: همین حاال مادرم زنگ زده بود میگفت فردا اونجا 
 .رفتی تلفن رو بده تا با مادر دریا صحبت کنم

 اوه چه جالب! پس مادرت راضیه که من عروسش بشم؟-

البته ما با همدیگه صحبت کردیم و مشکلی وجود نداره کاش خونواده تو هم منو -
 .پذیرنبه عنوان دامادشون ب

آه بلندی کشیدم و گفتم: امیدوارم، شاید ما در کنار هم بتونیم بخش بزرگی از تاریخ 
این محل رو سندیابی و حتی مکتوبش کنیم و در دست همگان قرار بدیم تا به ارزش 

 .و داشتههای این شهر پی ببرند

 .دریا ولی من اونجارو بیشتر شبیه روستا دیدم-

 !کامال درسته بابک-

می سکوت کرد و بعد گفت: میدونی دریا، دوست دارم عروسیمون خیلی بابک ک
زود راه بیفته، مادرم میگه میخوام هر چه زودتر صاحب نوه بشم هرچند من بیشتر 
تکیه رو حرف مادرم ندارم اما راستش خودمم عاشق بچهام، به نظرم بچه شیرینی 

با وجود بچه پرتحرک و امید زندگیه و من دوست دارم خونواده خیلی کوچیکم رو 
و پرتعدادشون کنم و مادرمو به آرزوش برسونم، دوست دارم بچههامون تو حیاط 
بزرگ و باغ مانندمون بازی کنن و سر به دنبال هم بذارن و مادرم که پشت پنجره 
نشسته از شنیدن سر و صداشون لذت ببره یعنی این تعریف خود مادرمه. آه دریا، 

 !لی بزرگ و باصفاست، عین بهشتتو شیراز حیاط پدریم خی

سکوت من حرف را در دهان بابک نگه داشت: آه دریاجان، منو ببخش که بدون 
 .شنیدن نظریات تو، خواستههامو بیرون ریختم
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چی بگم بابک! این حقیقتیه که باید باورش کرد و هیچ خواستهای دور از انتظار -
 .نیست که باهاش مخالفت کنم

ساعت چهار مثل یه خواستگار، گل و شیرینی به دست به  پس دریاجان، من فردا-
 !«خدیجه خاتون»خواستگاریت میام و انشاءاهلل پسفرداش میریم امامزاده 

 ای وای بابک، حاال واسه چی هوای اونجا به سرت زده؟-

 .بابک آهسته خندید: راستش میخوام برم اونجا یه نذری بکنم

 واسه سالمتی مادرت؟-

ام نذر کنم که تو مال من بشی و برام بچههای زیبایی بیاری تا در جدای اون، میخو-
کنار هم به تحقیق و پژوهش ادامه داده و فعالیت کنیم و مثل خونوادههامون 

 .زندگی سالمی واسه خودمون بسازیم

شهید تاریخه که با دو فرزندش اون جا دفن « خدیجه خاتون»این که خوبه، میگن -
رمت کردن ولی امامزاده سقف رو تحمل نمیکنه حاال شده دوبار هم سقفش رو م

 دلیلش چیه خدا میدونه این واقعا حیرت انگیزه، اینطور نیست؟

البته، راننده تاکسی در مورد اون امامزاده خیلی حرفها میزد که به قول تو همش -
 .روایت بود و سند نداشت

خرافات نیستم. اما اینم  میدونی بابک من بازم تکرار میکنم زیاد معتقد به روایات و-
باور دارم که گاهی روایات حقایقی هستن که میتونسته قرنها پیش وجود داشته 
باشه و حوادث همونطور که میگن رخ داده باشه فقط حیف که استناد تاریخی نداره 
و انسانهای کاوشگر و عالقمند به سیر وسیاحت بنا بر مالحظات منطقهای باور میکنن 

آثار باستانی همین خلجان که ده ها اثر تاریخی داره اما خیلی کم مثال در مورد 
تاریخ مستند و دقیقی داره و اغلب روایات سینه به سینه گشته و از زبان اهالی 
جاری شده و تا به این زمان رسیده، وقتی هنوز آثاری به جا مونده، آیا نباید برخی 

 روایات رو باور کنیم؟
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ن، خود ما هم آدمای عجیبی هستیم وقتی که به فکر بابک آهسته خندید: دریاجا
عقد و ازدواج و تشکیل زندگی هستیم به جای صحبت کردن در مورد آیندهمون 

 داریم گذشته هارو زیرورو می کنیم، اینم عجیب نیست؟

چرا بابک خان شاید تو هم بعدا یکی از دلسوزای این شهر بشی اینجا فقط عده -
جان تالش میکنن.البته من تو چند مالقاتی که با آقای معدودی برای شناسوندن خل

داشتم از تالش و صحبتهاش به این موضوع پی بردم درحالی که خیلی « حاج جابر»
از خلجانیها که در استان صاحب مقامی شدن زادگاه خودشون رو فراموش کردن و 

رو از آخر اسمشون حذف کردن، شنیدن همه اینا غمانگیز و « خلجانی»حتی 
 .تاسفباره

درسته عزیزم، حقیقت همیشه تلخه! حیف نیست آدم زادگاه مادریشو از یاد ببره -
 و یا منکرش بشه؟

بعد از پایان صحبتم با بابک، دیگه خواب از چشمام پرید و باز هم دغدغه همیشگی، 
به سراغم اومد. میترسیدم با سکوتی که کرده بودم وقت رو هم هدر «غار نغیم»یعنی

 .قافله عقب بمونمبدم و از 

آنقدر گرفتار افکار گوناگون شدم که سرانجام صبر و قرارم گرفته شد و ساعت دو و 
نیم نصفه شب بود که مجبور شدم با پسرعمه مازیار که پسری آرام و مطیع بود 
تماس بگیرم مخصوصا که مردانگی و دهان قرص و محکمش امروز برام ثابت شده 

 .رو داد در حالی که به شدت خوابآلود بود بود. او در بوق چهارم جوابم

در این شرایط و اوضاع حاد مجبور بودم بهش اعتماد کنم و راجع به اسراری که 
بهش رسیده بودم، باهاش صحبت کنم چون به بودنش در کنارم در این نیمهشب 
احتیاج داشتم. آن عده که به هر حال خالفکار بودند و قطعا یکی از باندهای یافتن 

ر خاکی بودند، برای متوجه نشدن اهالی در روز روشن فعالیت نمیکردن و تنها زی
 .مثل خفاش در شب به مشغول کار میشدند

 صدای مازیار از فکر و خیال بیرونم کشوند: دریا، نگران شدم اتفاقی افتاده؟
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خوشبختانه خیر! راستش... موندم بهش چی بگم؟ سکوت کوتاهم در میان -
مازیار گذشت. سرانجام دل به دریا زدم و گفتم: ببین مازیار  خمیازههای پیدرپی

« غار نغیم»همین االن میتونی سر محله دباغخانه بیای، یا راهی که خالصه به 
 برسیم؟

 .خندید: دخترخانوم این وقت شب؟ شوخی جالبی نیست

 .من باهات جدی صحبت می کنم، مازیار-

این نصفه شبی بیرون بیائیم تا اونجا مگه عقل تو یا من از کلهمون پریده که تو -
 برسیم با ده تا جک و جونور روبرو میشیم؟

میدونی مازیار، من که واسه تفریح کاری نمیکنم یه مسئله حیاتیه موضوع -
 .مچگیریه میفهمی، این به نفع هر دوتامونه

 نفع؟ منظورت چیه؟-

ار، زمینی رو ببین پسرعمهجان، چند نفر آدم سودجو دارن تو قسمتهای پشتی غ-
حفاری میکنن گویا پی به وجود یه گنجی بردن، خودم تعقیبشون کردمو با چشام 

 .دیدم مطمئن باش واست قصه آخر شب تعریف نمیکنم

 شاید اونا قاتل بودن و داشتن گور میکندن تا مقتول رو دفن کنن؟-

انجام وای مازیار، آیه یاس نخون اونا چادر زدن و از داخل چادر حفاریشون رو -
میدن تا احیانا اگه با موردی برخورد کردن خودشونو به اونا سیاح و گردشگر معرفی 

 .کنن

 دریا تو با چشات دیدی صندوق گنج رو بکشن بیرون؟-

مازیار حرف رو کش نده، من دارم از خونه بیرون میام، یعنی من حاضر شدم سر -
 .شی رو قطع کردمراه منتظرتم. سپس بدون گوش دادن به بقیه اعتراضهاش گو

حتم داشتم مازیار از روی کنجکاوی هم که شده میآید. تند و تیز از زیر لباسهام 
را که یادگار پدربزرگم بود پوشیدم تا از سرمای بیامان خارج شهر در امان « چوکایی»
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باشم. این جلیقهها را زنهای آن دوران با پشم ریسیده شده میبافتند و قبل بافت 
یکوبیدند که مثل نمد میشد و نمیذاشت ذرهای سرما به بدن آدم آنقدر پشم را م

نفوذ کنه. و مردان جنگی قدیم که به عرصههای جنگ میرفتند اینا رو میپوشیدند که 
البته به گفته مادرم شالبافی هم از هنرهای اصلی خلجان آن زمان بوده و مردان در 

مین لباسها مستور و محفوظ برابر دشمن و از سرمای وحشتناک زمستانها به برکت ه
 .میموندند

پاورچین پاورچین پلهها رو پائین آمدم وقتی داشتم در کوچه را باز میکردم امیدوار 
بودم که ننه سارا دیگر نیمهشب هم کشیک نکشد. مادرم در خواب نازنین شبانهاش 
به خواب هم نمیدید دخترش که عصری اونطور به توپ و تشر بسته بود که چرا 

 !به خانه اومدی حاال داره نصف شبی از خانه بیرون میرهدیر 

با ماشین خودم رو به محله دباغخانه که طبق گفته پدربزرگم روزگاری بازار مهم 
خلجان بود، رسوندم. یادم میاد وقتی پدربزرگم زنده بود برامون ماجراهای زیادی 

باغخانه قناتی از دوران جوانیش تعریف میکرد و بهمون میگفت: در کنار همین د
وجود داشت که سالخان پوست و پشم حیوانات را همون جا میشستند بعد پوست 

 .ها رو دباغی میکردند

حاال که نیمهشب بود و هوا سوز سردی داشت درون ماشین نشسته و در زیر نور 
کمرنگ المپ تیرکهای برق، اطراف دباغخانه قدیمی رو به خوبی تماشا میکردم و 

م و به کار و تالش دباغهای آن دوره فکر میکردم و منتظر آمدن مازیار به گذشتهها رفت
بودم. شبح مازیار از کوچه کناری دباغخانه ظاهر شد چندین سگ ولگرد آن اطراف 
پرسه میزدند و در واقع نگهبانان شبانه خلجان بودند تا از ورود هر حیوان دیگری 

همه کوچههای باریک پیچ در  به شهر جلوگیری کنند هر چند که من اینجا را با
پیچش، کوچهباغهای خاکی با دیوارهای کاهگلیش همان روستای بزرگی میدیدم 
که به تدریج و بسیار اندک،آبادانی و رفاه شهری درش هویدا بود انگاری قسم 
خورده بودن که چهره این دیار کهن رو فقط با همت مردمان خیر و نیکو سرشتش 

 !نداز روستا به شهر مبدل کن
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هر روز در کوچهپسکوچه ها شاهد بودم که احشام رو برای چرا به خارج از شهر 
میبرند و داالنهای سرپوشیده قدیمی که حکایتی دیرینه از ساختار این روستا دارند. 
هر طرف این شهر رو که نگاه میکنم میبینم خیلی زمان میبره تا رنگ و بوی شهر رو 

 .به خودش بگیره

خودشو داخل ماشین انداخت. از شدت خشم صورتش برافروخته مازیار به سرعت 
شده بود که ربطی به سرمای شبانگاهی نداشت و نمایانگر خشم درونیش بود: 
دختردایی، این چه برنامه ایه ریختی؟ سرما تا مغز استخون آدم نفوذ میکنه، اونوقت 

کجا دراومد مگه   رفتن از « غار نغیم»این چه کاریه که تو میخوای انجام بدی! کنار 
 اونجا حلوا خیرات میکنن؟

 واقعا اگه حلوا خیرات میکردن، میرفتی؟-

 .مگه دیوونه شده و عقلم رو از دست داده باشم-

 !مازیار کم اعتراض کن االن میفهمی چرا-

زیپ کاپشنم باز بود و مازیار جلیقه پشمی قدیمی پدربزرگم را که در تنم بود، دید و 
کا، تنت کردی دریا؟ شال پشمی سرت انداختی؟ اونوقت از گفت: خنده داره، چو 

 من چه انتظاری داری؟

 .خب تو هم مثل من لباس گرم میپوشیدی-

آخه از پدربزرگ مرحومم واسه منم از اینایی که تو پوشیدی به ارث نمونده که بتونم -
 .تو این سرما مقابل لشکر دشمن ایستادگی کنم

ههای ارزشمند مونده از اجدادت رو سر به نیست این تقصیر مادرته که این ارثی-
 .کرده وگرنه امکان نداره هیچ زن و مرد کهنسالی از اینا نداشته باشه

 .چی بگم واال شایدم مادرم داره و برای روز مبادا نگه داشته-

 چه روز مبادایی؟-



                 
 

 

 (اعظم فرخ زاد )آخوندزاده|  معجزه خلجان رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir    مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان 

 

91 

 

 مثال یه روزی دشمن خارجی به کشورمون حمله کنه و ما برای مقابله به جبهه بریم
 .اون وقت مادرم از صندوقش دربیاره و تنمون کنه

من کوچههای سرازیری رو به آهستگی رانندگی میکردم ماشینو کنار یک دیوار 
 :فروریخته کاهگلی نگه داشتم. مازیار با حیرت نگام کرد

 از اینجا تا کنار غار رو قراره پیاده بریم؟-

شین بریم یا میخوای پرواز میدونم پسرعمهجان، آیا راهی دیگهای هست که با ما-
 کنیم؟

 نمیدونم این چه برنامهایه که راه انداختی؟-

 اگه کم غر بزنی به زودی میفهمی برنامه از چه قراره؟-

مازیار از خشم سرش رو تکون داد و ما هر دو از میان باغاتی رد میشدیم که روی 
باریده بود شاخههای درختاش دیگه برگی دیده نمیشد و همان اندک برفی هم که 

آب شده و فقط همه جا را خیس کرده بود. در تاریکی قیر گونی که دشت را در 
رسیدیم. آهسته گفتم: مازیار از « غار نغیم»آغوش خودش گرفته بود، به نزدیکی 

این به بعد باید یکی یکی پشت هر سنگ بزرگی که دیدیم، پناه بگیریم امکان داره 
 .اید در تیررس نگاشون باشیماون دزدا در همین اطراف باشن نب

 ایوای دریا، تو به تعقیب چه کسایی اومدی؟-

مازیار من چه کارهام که اونارو تعقیب کنم؟ وقتی در خلجان صدها مرد گردنکلفت -
هست من عددی نیستم! من اومدم ببینم آیا اون افراد مشکوک هنوزم پشت غار 

 .دست پیدا کردند دارن حفاری میکنن، فکر کنم اونا در اینجا به گنج

مازیار که اوضاع رو قاراشمیش میدید دیگه سوالی نکرد و ما خزیده خزیده خودمان 
رو از بلندی غار باال کشیدیم و پشت تخته سنگ بزرگی پناه گرفتیم. باز هم در همان 
محل چادر سیاه برپا بود و آن چند نفر درون چادر به کارشان مشغول بودند و حتما 

در بیرون از چادر نگهبانی داشتند که اطراف را بپاید و هر حرکت که آن سارقان 
 .مشکوکی رو به اونا گزارش بدهد
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در حالی که در غلظت سیاهی شب چشمانمان را در اطراف میگرداندیم تا نگهبانان 
احتمالی را ببینیم من آهسته کل جریان رو برای مازیار که در سیر اتفاقات قرار 

ت مانده بود، تعریف کردم. مازیار گفت: تو اشتباه کردی نداشت و در بهت و حیر 
دریا، از اول باید به مامورین پلیس یا مسووالی شهر خبر میدادی مگه تو یه تنه 

 چیکار میتونی بکنی؟ من که عقلم اجازه نمیده ساکت بمونم؟

 .آه مازیار، توروخدا غیرتی نشو، من به وقتش که برسه اقدام میکنم-

عا عقلت رو از دست دادی، کی اقدام میکنی؟ گیرم که االن اینها به دریا، تو واق-
کشفیاتشون رسیدن و یافتههاشونو حاال هر چی که میخواد باشه بار ماشینی کردن 
که این طرفا پارک شده، بعدشم پا رو گاز گذاشتن و رفتن؟ بفرمایید ببینم تو چه 

مسوولی خبر خواهی داد؟  کاری ازت برمیاد و تو این نصفه شبی به کدوم مقام و
تازه اونم انقدر دلسوز و عجول باشه که تو این وقت شب و تو این سرما از رختخواب 
گرمش بیرون بیاد و سریعالسیر مثل جت خودش رو اینجا برسونه و یک تنه مثل 

 سوپرمن مقابل چماق و تفنگ اینا ایستادگی کنه، هان؟

بافی نکن و صداتو باال نبر.کوچکترین  مازیار، ازت خواهش میکنم این همه داستان-
حرکتمون اونارو هوشیار میکنه ها و اونا بعد درآوردن زیرخاکیها، ما رو توی همون 

 .حفره و چه میدونم چاهی که حفر کردن میندازن و دفنمون میکنن

 آهان... چه عالی! تو که این الالئیها رو بلدی چرا واسه خودت نمیخونی؟-

 ؟منظورت چیه مازیار-

منظورم اینه که من تو این بازیای خطرناک نیستم و همین االن برمیگردم و میرم -
و اخبار رو بهش میدم، اون مرد عاقل و قابل «حاججابر رضازاده»دم در خونه 

 !اعتمادیه و قطعا که سریعا اقدام میکنه و اجازه نمیده تو بیشتر از این کمعقلی کنی

آوردم؟ به خدا اگه این کار رو بکنی هرگز تو روت  وای مازیار، تو رو واسه خودم بال-
 .نگاه نمیکنم
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دریا تو سالهاست که تو روی من نگاه نمیکنی. من به خاطر حفظ حیثیت و آبروی -
خلجان و هم این که داشتههای ارزشمندش از بین نره از همین حاال عشقت رو زیر 

ه سالهای زیادیه که دوستت پام میذارم و بی خیالت میشم. آره دریا، اعتراف میکنم ک
دارم وقتی که دو سال پیش با خونوادهام به کاشان اومدیم و چند روزی مهمونتون 
شدیم از اونوقت همش دنبال راهی بودم که عشقم رو بهت اعتراف کنم ولی تو 
هیچگاه بهم پا ندادی. حاال هم میبینی که عشق تو رو چهطور خاموش و در سکوت 

و سالهاست که احساس خواستن تو رو در دل شعرهام  توی سینهام حفظ کردم
ریختم آره دریاجان، من اعتراف میکنم که عاشق و شاعر دلسوختهای هستم که در 
تمامی شعرهام میشه رنگ و بوی تو رو پیدا کرد. شما با این که نزدیک به دو ساله 

ناهار رو  به خلجان اومدین با این که همراه خونوادههامون بارها و بارها شام و
مهمون هم بودیم ولی تو ذرهای به نگاههای عاشقانه من توجه نداشتی، حتی بهم 
اهمیت نمیدادی، هرگز نفهمیدم که قلبا بهم عالقه نداری و من پسر مورد عالقهات 
نیستم یا این که عشق کس دیگهای رو تو سینه داری؟ تا این که... تا این که دیروز 

 .پسر غریبه که خدا میدونه از کدوم شهر اومده بود، دیدمتو و پریارو به همراه اون 

دلم براش سوخت و آهسته گفتم: مازیار چرا فکرت به من رفت؟ شاید اون پسری 
 که دیدی دوست پریا بود؟

با تمسخر خندید: ابلهان گفتند و عاقالن باور کردند! دوست پسر پریا چرا بازوی تو 
میذاشت، انگار که بغلت کرده باشه؟ یه  رو میگرفت؟ چرا دستش رو روی شونه تو

عاشق احمقی مثل من اینارو زود میفهمه. من از همون فاصله دور نگاههای عاشقانه 
 .اون پسر غریبه رو که به سمت تو بود، تشخیص میدادم

 مازیار، االن که تو قلب خطر قرار داریم، جای گلهگذاریهای عشق و عاشقیه؟-

گاهان برق میزد و صورتش زیاد قابل رویت نبود سفیدی چشماش در تاریکی شبان
صدای آهسته مازیار در میان آواز شوم جغدها که روی ویرانهها و خرابههای اطراف 

 .نشسته بودند، محو میشد

دریاخانوم، من میفهمم که اینجا و در چنین شرایطی باز کردن سفره دل و بیان -
رم دلم یهویی نیشتر زده شد عقدهها خوشایند نیست ولی چه کنم که به غده متو
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آخه، این چه کار خطرناکیه که تو انجام دادی؟ دریا خطر بزرگی بیخ گوشمونه بلند 
 .شو زودتر به روستا برگردیم

 چی روستا، مازیار تو هم اینجارو هنوز روستا میبینی؟-

نباشه هم چه بهتر، چون من روستا بودنشو بیشتر دوست دارم چون هنوزم -
و سخاوت و صداقت روستایی خودشون رو حفظ کردند. این جاها  اهالیش سادگی

هنوز میشه بوی انسانیت و نوعدوستی رو استشمام کرد. یکی نیست از مسئوالی 
استانی بپرسه واسه چی این جارو شهر کردین وقتی نمیخوایین یا نمیتونین بودجه 

 و هزینهای بابت شهر شدنش اختصاص بدین؟

جلو رفت: ِد بیا دیگه دریا، باید زودتر از این منطقه خطر  مازیار خزیده خزیده کمی
 .که عاقبتی جز مرگ واسمون نداره، دور بشیم

زبونم الل شده و قدرت هیچگونه حرکتی رو نداشتم نه به خاطر این که میخواست 
برگردیم یا حرفای گالیه آمیز مازیار بلکه همون لحظه مرد فانوس به دستی از درون 

ومد و دو مرد دیگر دو جعبه نسبتا بزرگی رو از چادر بیرون گذاشتند چادر بیرون ا
 :منم دچار استرس شده و بیاحتیاطی کردم سر پا ایستاده به طرف مازیار دویدم

مازیار کمی صبر کن، اونا در انجام نقشهشون موفق شدن و گنج هارو از دل زمین -
 .بیرون آوردند

یرون بیارن دیگه امکان نداره تو یه همچین اگه تمام طال و جواهرات دنیارو هم ب-
 .جای پرخطری لحظهای توقف کنم مگه مغز خر خورده باشم

مازیار با عصبانیت دستم رو گرفت و مرا به سمت جلو کشوند: یاال دریا، تکون بخور 
 .ما باید زودتر برگردیم و جور دیگهای اقدام بکنیم

ن کشیدم و بازم هم جلوتر رفتم دستم رو به سختی از میان دست سرد و یخش بیرو
تا ببینم دزدا چه میکنند، مگه میشه فقط به تماشای به یغما رفتن گنجهای زیرزمینی 

 شهرم بسنده کنم؟
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وقتی برگشتم مازیار داشت با سرعتی سرسامآور از کنارههای غار پائین میدوید و 
چنان سرپا من که هنوز در عالم سرمستی و بیاحتیاطی خودم گیج و منگ بودم هم 

ایستاده و داشتم نور کمرنگ فانوس اونا رو نگاه میکردم اونا همون سه نفری بودند 
که دفعه پیش دیدمشون درخشش اشیای زرینی که از اطراف جعبه چوبی بیرون 
ریخته بود، چشمام رو خیره کرد. احساس میکردم نگاه درنده گرگ گرسنهای رو 

 .هاش باشدپیدا کردم که در تاریکی به دنبال طعم

چند قدمی به عقب برگشتم تا بار دیگر مازیار لعنتی را که در این لحظات حساس و 
خطیر واقعا داشت تنهام میذاشت نگاهش کنم. ناگهان فشار شی سختی رو که 

 !پشت گردنم گذاشته شد احساس کردم، چندشم شد

ت رو بزکوهی کاکل به سر، خیلی تیز و زبلی، اگه کوچکترین حرکتی بکنی نعش-
 .توی چاه میندازم

آه از نهادم برخاست از اونچه که میترسیدم به سرم اومد و من بد موقعی دم به تله 
اینا دادم، مازیار تف به غیرت و مردونگیت! اینجوری یه دختر رو با چند تا سارق 
گردنکلفت تنها میذاری و میری؟ تو از شدت ترس و بزدلیت فرار کردی نه به بهانه 

 !کسی یا نیروی کمکیخبر کردن  

قلبم تیر میکشید و کم مونده بود قالب تهی کنم: وای خدای بزرگ، من چه راحت 
 .گیر این نامردای راهزن که به گنج زرین خلجان شبیخون زده بودند، افتاده بودم

فرار و گریز از دست آنها غیرممکن و محال بود پس زیر لب اشهدمو خوندم و دعا 
ن به روی فضولیهام بکش و منو به خاطر تمامی گناهایی که کردم: خدایا، خط بطال

 .ناخواسته انجام دادم ببخش و در اون دنیا منو مورد رحمت خودت قرار بده

مردک لوله سرد رو بیشتر پشت گردنم فشار داد و از میان دندانهای بستهاش غرید: 
 .دختر ماجراجو، بی سر و صدا راه بیفت برو جلو

رون نهیبم زد: دریا، به همین راحتی داری تسلیم این مردک معتاد ناگهان ندایی از د
متوهم میشی، کجا رفت جسارتت، تو میخوای مفت و راحت زحماتت رو به باد 
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بدی؟ اگه نمردن واست مهم بود برای چی خودت رو به خطر انداختی و مدام 
 ؟کشیکشون رو میکشیدی، آیا خطرات روبرو شدن با اینهارو در نظر نگرفتی

غرور و غیرت ذاتیم اجازه تسلیم شدن نمیداد و من نمیتوانستم آروم جلو برم و 
اجازه بدم این مردک پست و معتاد منو به زور تپانچهاش به جلو براند و به نزد 
دوستان بدتر از خودش ببرد تا واسم تصمیم بگیرن که چه کنن؟ اگه میمردم بهتر 

تاد بیفتم باالخره اتفاقات اینجارو یه روزی از این بود که گیر یک عده آدم متوهم مع
 .اهالی خلجان میفهمیدند و به گنجهای به یغما رفته آگاه میشدند

به زور تپانچه مرد کمی جلوتر رفته بودم اینک به وضوح مشاهده میکردم که اونا 
به سرعت در حال کار و فعالیت هستند تا زودتر از منطقه خارج شوند من و مرد 

لبه غار ایستاده بودیم و من بیتوجه به ارتفاع باالی غار تا به زمین، خیلی تقریبا در 
ناگهانی روی پاشنه پایم نیمچرخی زدم و به طرفش برگشتم و بدون درنگ با تمامی 
توانم پامو بلند کردم و لگد محکمی به مچ دست مرد زدم. صدای افتادن تپانچهاش 

باعث شد که در خالء قرار بگیرم و  رو بر روی سنگها شنیدم، اما همین حرکت من
نتونستم سنگینی وزنم رو نگه دارم پام از لبه بلندی غار لیز خورد و من معلق زنان 
از ارتفاع به سمت پایین و به روی سنگ بزرگی پرتاب شدم. رگههای تند و تیز درد 
 که از ضربه صد تا شمشیر برنده تر بود در کل وجودم پیچید. در همان حالت مرگ،

از خودم احساس شرمندگی میکردم که گوش به حرف مازیار ندادم و خودم رو به 
 !هچل که سهله به سوی مرگ سوق داده بودم

*** 

روح و خیالم اوج پرواز داشت و نیرویی مافوق طبیعی از سمت آسمان هر لحظه مرا 
ن از روی زمین نکبت مادی باال میکشید و به آسمان و ملکوت نزدیک میکرد، ناگها

روح سبکبالم مسیرش رو تغییر داد و به سمتی دیگر جایی که بابک یکتا، پسری که 
« ابودجانه انصاری»قرار بود به زودی باهاش ازدواج کنم، رفت او داخل امامزاده 

ایستاده بود. من به طرف قبرهای هشت شهید خلجانی که در امامزاده دفن شده 
ق در برابر باطل با بعثیان عراقی شجاعانه بودند رفتم این جوانان در جنگ نابرابر ح
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جنگیده و سپس با افتخار رخت شهادت بر تن کرده و به سوی معبودشان اوج گرفته 
 .بودند

نوری مهتابی رنگ به اطراف میپاشید طوری که تمام اطراف امامزاده نورانی و 
اتحهای درخشان شده بود. خودم رو از میان دریای نور به کنار قبرشان رساندم و ف

براشون خواندم برای هزاران هزار شهید سرزمین ایران که با مردانگی و شهامت در 
 .جبهههای جنگ نابرابر مردانه جنگیده و پایدار ایستاده بودند

من تو این مدت سهالنگاری کرده و هنوز نتونسته بودم به این مکان بیام و براشون 
بک یکتا به زیارت قبر این عزیزان فاتحهای بخونم، حاال قسمت شد که به همراه با

که در کنار رادمرد بزرگی خفته بودند، بیام و از خداوند برای روح پرفتوحشان شادی 
 .و آرامش بخوام

خودم رو به کنار بابک رساندم اون سر قبر شهیدی نشسته و داشت براش فاتحهای 
ز میان میخواند خواستم شونه اش رو لمس کنم تا متوجه حضورم بشود، دستم ا

بدنش گذشت و من حسش نکردم، متحیر به نظارهاش ایستادم. ایوای، خدای من، 
بابک سر قبر من نشسته بود و داشت برای روح دست از دنیا شستهام فاتحه 

 !میخواند

پشت سر قبر شهیدان کوه بزرگی قرار داشت که نصفش درون دریا و نصف دیگرش 
یاه سراسر دشت رو پوشانده بودند. به بلندای عرش میرسید. آاللههای سرخ و س

دشتهای آن سوی کوه پوشیده از گلهای زرد و سفید و سبزههایی بود که سبزی 
دنیای خاکی ما رو نداشتند. دلم میخواست به باالی کوه زیبا بروم و دیگر هرگز به 
دنیای خودم برنگردم. یک لحظه دلتنگ خانوادهام شدم، دلتنگ بابک آرزومند که 

گذاشته و آرزوی « ابودجانه انصاری»امامزاده سرش رو بر روی قبر  حاال درون
برگشت مرا به دنیای خودش میکرد و من هنوز در رفتن و انتخاب دو دنیا مردد 

 .بودم

با دو فرزندش را که در « خدیجه خاتون»از آن سوی دشت که خیلی دورتر بود، قبر 
تقال و تکاپوی بازگشت به دنیا کنارش خوابیده بود، میدیدم همینها سبب شد که به 
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بیفتم. مگر نه این که این بانوی سیده و شهید وقتی که ما تازه به خلجان آمده 
 بودیم به خوابم آمد و گفت که مرا حاجت میدهد؟

االن هم میخواستم به کنارش برم چندین نفر زن که صورتهایشان زیر شال سبز رنگی 
لو روم صف کشیدند و راه رفتن من رو سد پوشیده بود، مثل اشباحی سیاه و بلند ج

 :کردند. فریاد زدم اما انگار صدایم از ته چاه بیرون میآمد

چرا اینجوری بهم زل زدین؟ واسه چی مثل ملکههای مرگ و عذاب به دورم حلقه -
 زدین، مگه من نمردم، میخوام به زیارت بانوی شهید برم؟

 .ول داده نشدهنمیشه تو باید به دنیا برگردی، بهت اذن دخ-

 اون خودش بهم قول حاجت روایی داده بود؟-

قولش برای این روزها نبود و او نمیتواند مرگت را بپذیرد. تو هنوز کامل نشدی و -
 .ناخالصی داری، هنوز وظایفت در روی زمین تمام نشده است

از رنگهای زیبای اطرافم ناگهان با یک تندباد شدید تغییر کرد و من هر لحظه داشتم 
دیدن امامزادههای نورانی دور میشدم، دشتهای زیر پایم که مملو از گلهای سرخ و 
زرد بود اینک مرا به جادهای خاکی میکشاندند. دستان زنان جلو آمد و به شدت 
مرا به عقب هل دادند، شدت هل دادنشان چنان بود که دوباره به سقوطی دیگر 

به سمت پائین پرتاب شدم. همهمههایی انجامید و من اینبار از بلندی کوه سیاهی 
از دهان آدمیان خاکی از سطح زمین بلند شده و گوشهامو آزار میداد و منو به دنیایی 
باز میگرداند که مایل به آمدنش نبودم. شدیدا هوای گریه داشتم و بغض گلویم 

 !آماده شکستن و رها شدن بود

اطرافم رو پر از جیغ و دادهای  قطرات ریز باران که به شیشه پنجره میخورد. دنیای
دردناک میکرد. نور تند چراغهای سقف اتاق، چشمام رو آزار میداد و دستگاه تنفسی 
 :که روی دهانم قرار داشت، مانع میشد تا فریاد اعتراضم را به عرش برسانم. نالیدم

 .قسمتون میدم به خداوند آسمانها، منو از زیر این دم و دستگاهها خالص کنید-
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ا صدایم را آدمیان اطرافم نشنیدند. قطرات باران پیوسته و مداوم شیشههای پنجره ام
را به ضرب گرفته و ترنم شیرینی به راه انداخته بود. من همیشه ترنم باران رو 
دوست داشتم. سرم را به سمت پنجره گرداندم و قطرات اشکم را رها کردم. تپش 

ه بود. شلنگ دستگاه هوا، یک طرف صورتم قلبم باال بود و نفسهایم به شمارش افتاد
 .را آزار میداد

پریا که باالی سرم ایستاده بود، تقریبا فریاد میزد: آهای خانوم پرستار، زود بیایین 
خواهرم صورتش به طرف پنجره برگشته، مگه کسی که به کما رفته میتونه حرکت 

 کنه؟

مادرم با چشمان اشکبارش مادرم و پریا مثل خرگوشهایی جهنده به طرفم پریدند و 
مدام قربان صدقهام میرفت. دکتر گفت: لطفا اینقدر هیاهو نکنین واسه بیمارتون 
که بعد دو ماه به هوش اومده خوب نیست. بعد دکتر روشو به سمت پریا گرفت: 

 .کمک کن مادرتو روی تخت کناری بخوابون حالش خوش نیست

ی در ذهنم ایجاد شد، چرا من در اون عجیب بود، من که به دنیا برگشته بودم سوال
 دنیا دوستم ویدا رو که وقتی سال اول دانشگاه بودم خودکشی کرده بود، ندیدم؟

آهان، اون حتما که در دنیای برزخ سرگردانه. ویدا هم مثل من سال اول دانشگاه 
بود دختری بدون اعتماد به نفس و ضعیف! از دست ظلمهای نامادری و پدر 

ان آمده بود و چهره زشت و کریه فقر هم به شدت آزارش میداد تا بیخیالش به ج
این که روزی دست به خودکشی زد پس به این ترتیب اون همیشه سرگردان برزخ 

 !خواهد بود

باز سوالی دیگر در ذهنم ایجاد شد: راستی چرا من که بعد به کما رفتن در مکان 
دیدم، قبر شهیدان خلجان، امامزاده  دیگهای بودم عالم برزخ رو ندیدم! اما اون چه که

و دشتهای پر از گل اللههای سرخ و گلهای « ابودجانه انصاری»و « خدیجه خاتون»
زرد و سفید، چه دنیای عجیب و شگفتانگیزی بود! سحرآمیز و غیر قابل تصور و 
بسیار اغراقآمیزتر از آنچه که شاعران و نویسندگان در آثار خود اونو به تصویر 

ند! احساس میکردم عجیب و غیرعادی خودم هستم که این همه خوابهای میکشید
 !غیر قابل تصور میدیدم
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پریا عین نی قلیون شده بود و مادرم خیلی تکیده و پژمردهتر که سعی داشت 
اشکهای بیمحابایش را با کشیدن چادر سیاه به صورتش بپوشاند. برادرم با سر و 

میزد وقتی گونهام را میبوسید، گفت: خواهرم تو وضعی مرتبتر از آنها بر روم لبخند 
 .عجب گنج گرانبهایی بودی و من خبر نداشتم

مغز دو ماه خوابیدهام مثل عقربههای ثانیه شمار تندتند جلو میرفت و تند و تیز کار 
 !میکرد و من بسیار هوشیار بودم به روش لبخندی زدم

همدیگهرو نمیدونن بعد این که  پریا گفت: برادرجان، آدما تا وقتی زنده هستن قدر 
مردن تازه میدونن به قول تو چه گنج گرانبهایی رو از دست دادن! حیف که ما 
ایرانیها همیشه مردهپرستی می کنیم. برادرجان، آیا همیشه رو حرفت خواهی بود 

 که خواهرت گنج گرانبهائیه؟

اونم گرانبها! من و ارشیا خندیدیم و من پرسیدم: حاال چی شده که من گنج شدم، 
 وقتی تو کما بودم حرکت خارقالعادهای انجام دادم؟

تمامی کسانی که دور تختم تجمع کرده بودند از جمله پرستار و بهیار همگی خندیدند 
موبایل همه اطرافیانم تندتند زنگ میخورد و خبر بیرون اومدنم از کما بین دوست 

ان بعد نشوندن چندین بوسه بر و فامیل پیچیده بود. پدرم صبورتر از همه اطرافی
روی پیشونیم باالی سرم نشسته و قرآن میخواند. انگار که بر سر میتی قرآن میخواند 

 .اما من زنده بودم

ارشیا گفت: حیرت نکن دریا، پدر دو ماه تمومه که شب و روز باالی سرت نشسته 
 .و قرآن میخونه تا همیشه روحت در عالم برزخ در آرامش باشه

 !فباری کشیدم: باور کن من حسش میکردم برادرجانآه تاس

پریا کنار در اتاق ایستاده و آرام آرام با کسی صحبت میکرد. حسی بهم میگفت دارد 
شرح حالم رو به بابک میدهد. به مادرم گفتم: منو ببخش مادر که دختر نافرمانی 

 .اختمبودم و به حرفت گوش نکردم و اینجوری شما و خودم رو توی دردسر اند
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ارشیا که از حرف زدن بعد بهبودیم کم کم مطمئن میشد، گفت: تو این مدت مامان 
 .واسه یه بارم شماتت نکرده و همه چی رو یک قضا و قدر میدونست

مادرم زیرلبی گفت: تا وقتی خودتو اسیر تاریخ و آدمای تاریخ انقضا گذشته کنی از 
 .این دردسرها خواهی داشت

 پرسیدم: ساعت چنده؟

در همین حین مازیار به همراه عمه و شوهرعمهام و دو خواهرش وارد اتاق شدند. 
مازیار مدام سر به زیر داشت احساس میکردم از روی شرمندگی بود که در آن شب 

 .مخوف و در اون بوران و طوفان وحشت منو میان چند مرد تنها گذاشت و رفت

ن جمع افراد دور تختم گرد آمده من و مازیار به جز نگاههایی که هرازگاهی از میا
با هم رد و بدل میکردیم دیگر کلمهای صحبت نکردیم. نمیدونستم مازیار جریان اون 
شب رو برای خانوادهها چگونه شرح داده؟ آیا موضوع رو برای تبرئه کردن خودش 
که احیانا زیر تیغ برنده شماتت و سرزنش ها قرار نگیره جور دیگری توضیح داده، 

بعد از این که حالم کمی بهتر شد از سوی خانوادهام و یا اهالی خلجان مورد  آیا من
 سرزنش قرار میگرفتم؟

حیف، حیف که آن شب بعد فرار و سقوطم قاچاقچیان یا چه میدونم سارقان گنج 
فرصت کردند و به راحتی یافتههای ارزشمند خلجان رو بار ماشین کردند و متواری 

 ه دست پلیس افتاد تا ردشونو بزنن؟شدند. آیا سرنخی ازشون ب

همینه که میگن حادثه خبر نمیکند و من چقدر آدم بدشانس و بداقبالی بودم که 
نتونستم فرصتی رو که به دستم افتاده بود تا خدمتی برای شهرم که به کندی و 

 مثل الکپشت به جلو میره، انجام بدم؟

رنگ طالیی اونا رو در تابش اگر آن گنجهای به دست آمده که من با چشمان خودم 
نور ماه و نور کمرنگ فانوس دیدم از یادم نمیره. اون گنج میتونست خیلی سریع 
چهره خلجان رو از حالت روستایی خارج کرده و با جاده و خیابانکشیها و پاساژهای 
مدرن و ساختن مراکز فرهنگی و ورزشگاهی و همینطور با آثار باستانی ارزشمندش 

 زرگ و پیشرفته مبدل شود! وای چه رویاهای شیرینی داشتم؟به یک شهر ب
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لبان مادرم زیر گلوم رو قلقلک داد او دائم به روم خم میشد و در سکوت دردناکش 
مرا میبوسید. پریا که ناراحتی درونیم را میفهمید و حتما جریان رو از زبان مازیار 

قت تصویرهای منفی هم شنیده بود، دستام رو نوازش داد و گفت: خواهرم هیچو
و سیاه زندگیت رو تو ذهنت نگه ندار حتی اگه در طول زندگیت دوران سیاهی 
داشته باشی. آدم عاقل تو همین سیاهیها دنبال کورسوی امید میره تا به سپیدیها 
برسه و این جزو محاالت نیست، یعنی خیلی از رویاهای آدم در واقعیت به حقیقت 

دی و من جسارتت رو ستایش می کنم، میرسه چون خودت تجربهاش کر 
 .خواهرجان

برای اولین بار لبان مازیار برای حرف زدن گشوده شد: تا نظر خداوند از انسانی 
برنگرده حیله و شیادی هیچ کسی اثر نمیکنه، مگه نمیگیم که خدا از رگ گردن به 

 !آدم نزدیکتره

میتونه در بدترین شرایط  متوجه منظور پریا و مازیار نمیشدم اما این که خدا بخواد
 .انسان رو از مرگ حفظ کنه، البته که ایمان داشتم

با تذکر پرستار همه مالقات کنندهها مجبور به خداحافظی شدند به جز پدرم که 
 .همچنان به صندلیش تکیه زده بود و قرآن میخواند

آن شب رو به راحتی و سبکبالی پری نرم که در فضای شیرین طبیعت میچرخد 
ابیدم. صبح پدرم کمک کرد و روی تخت نشستم اینجا بیمارستان شمس تبریز خو

بود پدرم میگفت سه عمل جراحی بر روی بدنت انجام شده است و پای چپ من از 
باالی زانو تا پائین هنوز در گچ قرار داشت. از پنجره بیمارستان، طبیعت دوردستها 

شا میکردم. هرگز زیبایی صبحگاهی را آنجا که به کوههای قرمز عینالی میرسید، تما
 .آن روز زمستانی را با آن هوای نیمه روشن و خاکستری فراموش نمیکنم

پوشش سفیدی از برف سرتاسر تپه ها، برآمدگیها و دامنه کوههای بلند رو پوشانده 
بود. افق یک دست سفید بود و قرص سرخ فام خورشید شعاع گرم و دل فریبش 

رمی نورش را به روی کوههای سرخ رنگ که انگار از خاک رو در هوا میتابید و گ
رس بودند میپاشید. من در زمین برفی و نقرهگون این تابلوی زیبای نقاشی طبیعت، 

 .جلوه بدیع و شاعرانه خالق متعال رو میدیدم
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ساعت شش صبح بود صدای اذان را از منارههای مسجدی که در همین نزدیکیها 
ای نارنجی آفتاب از پشت پنجره رنگ آتشکدههای بود شنیدم. تماشای شعلهه

مقدس باستانی رو به خاطرم میآورد و در آن دوردستها پشت کوههای بلند عینالی 
قلعههای افسانهای دوران باستان در ذهنم مجسم میشد. کم کم از بدعنقی و 
بدحوصلگی دیروز خارج شده و از دنیای بیهوشی و منگی بیرون میآمدم و به دنیای 

 .اقعی پیرامونم باز میگشتمو

حاشیه افق پشت کوهها مثل شعلههای برافروخته میسوخت و جلوه زیبایی داشت 
نزدیک ظهر بود که هجوم عده زیادی به درون اتاق که یکی یکی وارد شده و بهم 
سالم میدادند و با صمیمیت باهام احوالپرسی میکردند، باعث حیرتم شد. من 

« حاججابر رضازاده»ی از اهالی خلجان بودند و دیدن بعضیهاشونو میشناختم همگ
که از خیران و تالشگران شهر بودند بیشتر حیرت کردم. در این اثنا مازیار به همراه 
عدهای از شاعران انجمن ادبی خلجان که من دورادور میشناختمشان وارد اتاق 

انی میکردند و شدند. همه مالقاتکنندهها بعد احوالپرسی به نوعی ازم تشکر و قدرد
من علت آمدن این همه عیادت کننده و ستایشهاشون رو درک نمیکردم. آن شب 

 !من که به جز سقوط کار دیگری نکرده بودم« غار نغیم»کذایی در کنار 

خانم کمیجانی یکی از اعضای انجمن ادبی گفت: خانوم جامعی، شما با 
 .کنجکاویهاتون خدمت بزرگی به خلجان کردین

 نجکاوی و یا فضولیهام؟خندیدم: ک

گفت: تعقیب « رضا زاده»خنده بعضیها در میان سرفههای تند مردان گم شد. آقای 
و پیگیریهای شما از اون قاچاقچیای نامرد موثر بود و از دزدیدن و خروج زیرخاکیها 

« دیر اومدی زود یاد گرفتی»از شهر ممانعت شد، یعنی شما واقعا مصداق ضربالمثل
بزرگی به خلجان کردین که هرگز از خاطر هیچکس فراموش هستین و کمک 

 .نمیشه

از حیرت کم مونده بود شاخ دربیارم! فکر میکردم اون شاخها همین حاال روی سر 
من داره درمیاد! هاج و واج مونده و سعی کردم به خودم مسلط باشم و حواسم رو 

فاقات قرار بگیرم گفتم: روی حرفهای اونا متمرکز کنم تا دقیقتر در سیرجریانات و ات
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من ممانعت کردم؟ من که با سقوطم خودمو از دنیا خالص کردم « رضا زاده»آقای 
 آخرش نفهمیدم مردم یا بیهوش شدم؟

گفت: آقای مازیار همتی کل ماجرا رو برای ما شرح دادند و ما « خانم کمیجانی »
 .ایش میکنیمجسارت و شجاعت شمارو در تعقیب و ردیابی اون دزدای غارتگر ست

حرفهای امیدوار کننده حاج جابر واعضای انجمن آگاهی و حضورشان بر بالینم و 
عیادت از من گویای این حقیقت بود که من حتما کاری کردم کارستون و قابل 

 .تقدیر! هر چند برای من مهم گیر افتادن آن افراد بود

شون بودم ایستادن در میان هیاهوی عیادتکنندگان که گیج و منگ سوال و جوابها
مازیار در کنارم و نگاه پر از مهرش را که پنهانی بر صورتم میدوخت، منو آزار میداد 
و از سویی نسبت بهش حالت ترحم داشتم چهقدر دوست داشتم االن در خلوت 
اتاقم بودم و دلگیریام رو با ریختن اشک سبک میکردم آن هم برای بابکی که به 

 !ریا شنیده و به شیراز برگشته بودیقین ماجرا را از زبان پ

از نظر خودم بعد آن رخداد فاجعهبار بابک اصال نباید به شیراز برمیگشت باید همش 
در بیمارستان باالی سرم میموند تا از مرگم مطمئن میشد بعد میرفت مگر زیبائی و 
طراوت عشق به همین رفتارها نیست؟مگر در جریان چنین اتفاقی عاشق برای 

از معشوق خود که شاید در حال دست کشیدن از دنیا باشه شب و روز بر  مراقبت
بالینش نمیایسته تا وفاداری و صداقت عشقش رو ثابت کند، پس چرا حاال بابک با 

 نبودش جفایش را نشونم میداد؟

آیا اون در مورد حماسههای عشق و عاشقی فقط الف میزد و قصههای عاشقانه 
ندک به گوشم خوانده بود یک مشت جفنگیات پوچ خودش رو که در همان مدت ا

 و توخالی بود؟

مازیار هر لحظه با ایستادنش در کنارم و نگاههای پر از مهر و دلسوزی، بهم نشون 
 !میداد که عاشقی راسختر و با وفاتر از بابک شیرازی است

ن در میان غم و غصههای دلم غوطه میخوردم از میان انبوه گلهایی که عیادتکنندگا
برام آورده و روی میز چیده بودند، ورود دکتر و پرستار رو به داخل اتاق دیدم با 
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ورود پزشک هیاهوی عیادتکنندگان خاموش شد، دکتر آهسته خندید: ماشاءاهلل، چه 
 خبره، این همه آدم، ببینم اینجا میخواد انتخابات شورای شهر انجام بشه؟

ادثه انتخابات شورای شهر نزدیک بود همه خندیدند و من یادم آمد که قبل اون ح
و نامزدهای انتخاباتی در تکاپوی فعالیتهای تبلیغاتیشان روز و شب نداشتند شاید 
آقای دکتر به آن اشاره میکرد. دکتر با لبخند کشیدهای گفت: دخترخانوم 
خوششانس! لطف خدا شامل حالت شد و زنده موندی حتما به عرضت رسوندن 

 جراحی صورت گرفته؟روی شما چندین عمل 

تو شهر خلجان خیلی جای « غار نغیم»سرم رو تکان دادم و اون ادامه داد: میگن 
عجیب و حیرت انگیزیه، واسه همین هم این اتفاق خاص که واقعا برای شما مرگ 
حتمی به همراه داشت در اونجا رخ داد، خدا هم به شما رحم کرده که زنده موندین 

شدم که یه روز برم اون جای حیرتانگیز رو از نزدیک در هر صورت خیلی مشتاق 
 .ببینم

دکتر در حالی که معاینهام می کرد برای آن که دیگران نشنوند سرش را پائینتر آورد 
و پرسید: راستشو بگو تنهایی واسه چی اونجا رفته بودی؟ ای عاشق درب و داغون 

 آیا با معشوقت قرار داشتی؟

ه، نکنه اون موقع از نیومدن محبوبت ناامید شدی دکتر به حرف خودش خندید: او
 و دست به خودکشی زدی؟ مگه نمیدونی خودکشی کار آدمای زبون و ضعیفیه؟

با خندههای دکتر، پرستارها و مالقاتکنندهها هم لبخند زدند. دکتر در حالی که 
تم جاهای عمل کرده را معاینه میکرد با همان خنده گفت: دخترخانوم زیبا اینارو گف

 .که کمی بخندی و از عبوسی دربیای ولی بهت نمیاد خلجانی باشیها

 .چرا دکتر، اتفاقا زادگاهمه هرچند فقط نزدیک دو ساله که در اونجا زندگی میکنم-

 میگم دیگه، داد میزنه که مال جای دیگهای باشی، تهرانی هستی؟-

خلجانم، آدم مگه حرف دکتر را طعنهدار دانسته و گفتم: من مشتاق زندگی کردن تو 
 دوست نداره روزای زندگیش تو یه آب و هوای دلچسب و دلپذیر سپری بشه؟
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چه عالی! پس وقتی شما در خلجان هستین من یه روزی حتما باتفاق همکارام -
 واسه دیدن غار نغیم به اونجا می یاییم، شما میزبان ما میشین؟

هر وقت تشریف بیارین ما  برادرم به جای من جواب داد: جناب دکتر پرنیان، شما
نوین »در خدمتتون هستیم، انشاءاهلل حرفتون فقط در حد یه حرف نباشه و شما از 

 .ما دیدن کنین« شهر

دکتر خندید: معموال جاهای گردشگری و سیاحتی باید روستای خوش آب و هوایی 
باشه چیزی به اومدن بهار نمونده و من قول میدم در دومین ماه بهار یعنی 

یبهشت که طبیعت در اوج سرزندگی و طراوته یه چند روزی با دوستام بیاییم و ارد
 .خودمونو به دست طبیعت و هوای دالنگیزش بسپریم

گفتم: آقای دکتر من متاسفم که شهرداری تبریز خلجان رو شهر عنوان کرده باید از 
هر شهردار محترم پرسید تو این مدت چه کاری برای خلجان کردین که به شکل ش

 دربیاد؟ آیا فقط آسفالت کردن یه خیابون که از ورودی خلجان شروع میشه،کافیه؟

پریا دنبال حرفمو گرفت: اگه خلجان رو یه دهکده توریستی معرفی میکردن بهتر -
نبود؟ اینجوری با هزینه کمتر یه تبلیغات عالی براش میشد تا گردشگران داخلی و 

ی دالنگیزش و دیدن آثار باستانیش به اونجا خارجی برای لذت بردن از باغات و هوا
 !سرازیر بشن

ارشیا با شوخطبعی همیشگیش گفت: به همین سادگی، به همین راحتی! ایول بابا 
 .کاش مسووالن استانی هم مثل تو فکر میکردن

دکتر بیتوجه به حرفهای ارشیا از پشت شیشه ذرهبینی عینکش متعجب نگاهم کرد، 
من حتما باید از شهردار محترم استان آذربایجانشرقی دستی بر تهریشش کشید: 

 .براتون وقت بگیرم تا ایده جالب و قابل توجهتون رو بهش ارائه بدین

پوزخندی زدم: چون ما مهندس شهرداری نیستیم مدیریت شهری نخوندیم هیج جا 
واسه حرفمون گوش شنوایی نیست واال ما تو دانشگاه ها کل تاریخ این مملکت رو 

 .و رو کردیم زیر 
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دکتر که تمایلی به ادامه بحث نداشت رو به مالقاتکنندهها کرد: لطفا دور و برش 
 .رو خیلی شلوغ نکنین ایشون هر چه بیشتر استراحت کنه زودتر حالش بهتر میشه

دوست داشتم تا یکی از مالقاتکنندهها لب باز کنه و ماجرای اون شب رو که بعد 
ولی همه غرق صحبتهای متفرقه خودشان بودند.  سقوطم چی شد رو بهم شرح بده

با تذکر پرستار اشخاص اداری که وقت مرخصیشون هم محدود بود با آرزوی 
 .سالمتی برام زودتر از بقیه اتاق رو تخلیه کردند

مازیار که در جای همیشگی پدرم نشسته بود، نیم خیز شد تا باهام خداحافظی کرده 
با دست اشاره دادم: مازیار لطفا تو باش. میخوام و به قول خودش رفع زحمت کند. 

 .باهات حرف بزنم

به نظرم گل از گل مازیار شکفت و او مجددا روی صندلی نشست در حالی که پریا 
بیخ گوشم گفت: واسه چی نیگرش داشتی، بابک یکتا ساعت سه اینجا میاد، سعی 

 .کن تا اون موقع مازیار رو ردش کرده باشی

 ست؟مگه اون اینجا-

 .بله خانوم، بیچاره به خاطر تو االف اینجا شده و یک روزم به شیراز نرفته-

برای آن که مازیار متوجه صحبتهامون نشه دیگه ادامه ندادیم. پریا صداش رو عادی 
کرد و گفت: ببخشین. من دانشگاه کالس دارم مازیار تو تا اومدن مامانم اینجا 

 هستی؟

 .ه دریا بخواد اینجاممازیار گفت: من تا هر موقعی ک

پریا یواشکی چشمکی پراند و از اتاق خارج شد. مازیار همیشه محجوب و سر به زیر 
که فضای خالی اتاق را برای بیرون ریختن حرفهاش مناسب میدید، سراسیمه گفت: 

 .دخترداییجان، خیلی خوشحالم که حالت خوب شد

بود اون شب کذایی دختری اما من خیلی ازت دلگیرم که اگه یه مرد بیغیرت هم -
رو اونجور یکه و تنها به حال خودش رها نمیکرد و نمیرفت شاید من از اون باال 
 نمیافتادم و اون از خدا بیخبران بالیی سرم میآوردند، تو اینقدر بهم بیتفاوت بودی؟
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دریا خانوم، تو وقتی به اونجا میرفتی باید به این احتماالت فکر میکردی، به -
 .آدما، حیوونا و صد تا دردسر دیگهحملههای 

من فکرشو کرده بودم که پیشت مجبور به افشای رازم شدم و تو اون نصفه شبی -
بهت زنگ زدم و خواستم همراهیم کنی؟ در صورتی که من تا کشف کامل حقایق 

 .قصد نداشتم موضوع رو با کسی در میون بذارم

 .دیدی که منم همراهت اومدم-

 درست بیخ خطر بودم تنهام گذاشتی؟ چه فایده که وقتی-

اگه من نمیرفتم االن جریانات اینطور درست و موفق پیش نمیرفت چه بسا که منم -
مثل تو گیر اونا میافتادم و اونا ضمن این که هر بالیی میخواستن راحت سرمون 
میآوردند و اموال و گنجینه خلجان رو هم موفق میشدن که ببرن! در واقع سقوط 

 .ی بود که خدا بهت بخشیدتو نعمت

 مازیار تو خجالت نمیکشی اینارو میگی، اگه مرده بودم چی؟-

فعال که نمردی، پس بدون که این رحمت و رافت خداوند بود که شامل حال هر -
دوی ما شد. وقتی تو سقوط کردی اون سارقا عمال ولت کردند تا بمیری و به شدت 

 .دتر قال قضیه رو بکنند و فلنگ رو ببندنبه تکاپوی کارشون افتادند تا هر چه زو

 تو روستا فرار کردی بعدش چی ؟-

 مازیار خندید: تو هم مثل من معتقدی که خلجان هنوز یه روستاست؟

خب شهرم هست ولی بافت روستاییشو بیشتر دوست دارم! آخه حیف اون -
 کوچهباغهای قشنگش نیست که دیوارهای کاهگلیش از بین بره؟

ا عجب آدمای پرتوقعی هستیم هم خدا رو میخواییم، هم خرما رو! هم آره واال، م-
میگیم مسئولین و شهردار محترم و غیره خلجان رو آباد کنن هم میگیم دوست 

 .نداریم کوچهباغهای زیبای خلجان رو از دست بدیم
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آهی از روی تاسف کشیدم: آخه مازیار، من شرمنده کدوم مرکز فرهنگی و هنری 
دوم فرهنگسرا، حتی دریغ از یه کتابخونه، اینا جای تاسف خوردن خلجان بشم، ک

 نداره؟

مازیار گفت: اوه، خوب گفتی دریا حاال که اینطور شد باید بهم قول بدی که وقتی 
سرپا شدی اولین جایی که بری یه مکان ادبی تو خلجان باشه تا با شنیدن شعرای 

 بشه قول میدی؟خوب و احساسی هنرمندای شهرمون حال و هوات عوض 

نمیخواستم با این قسمت ازحرفاش هم باهاش مخالفت کنم مخصوصا که خودم 
 !به شعر و شاعری بسیار عالقه داشتم

مازیار از سکوت چند ثانیهای من ترسید که باز هم با خواستهاش ساز مخالف خواهم 
سادگی زد با هیجانی مالیم گفت: فکر میکنم از انجمن ادبی ما که در حسینیه و در 

و مهربانی شاعراش روح و حیات معنوی میگیره، خوشت بیاد تازه منم دو شعر 
 .جدیدم رو که یکی درباره خلجانه و اون یکی یه غزله احساسیه اونجا میخونم

بفرما مازیار، حاال هی به من بگو دریا، چرا این همه از نبود امکانات در خلجان گله -
حسینیه برگزار میشه؟ آیا این شهر نباید یه  و شکایت میکنی؟ آخه انجمن ادبی تو

 جای فرهنگی هنری داشته باشه تا جوونا ازش استفاده کنن؟

مازیار با بدحوصلگی دستش رو میان موهاش فرو برد و آنها را آشفته کرد برای آن 
که توی ذوقش نزده باشم، گفتم: باشه مازیار، بهت قول میدم تا حالم مساعد شد 

ه در جلسه انجمن ادبی شما شرکت کنم میخوام شعرات رو با واسه یه بارم شد
 .صدای خودت بشنوم

مازیار نفس آسودهای کشید و گفت: دریا، حاال بحث و مشکل ما بر سر آبادی 
 .خلجان و انجمن ادبیش نیست یه چیز دیگهاس

 اوه، راست میگی پسرعمه محترم، قرار شد تو جریان اونشب رو واسم تعریف کنی؟-

دم میکنی دریا، وقتی تو نسبت به زندگی آیندهات و احساس واقعی دل من ناامی-
 ...بیخیالی و فقط
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وای مازیار، با این همه گرفتاری من واقعا واسه آیندهام هنوز فکر نکردم که چیکار -
 خواهم کرد؟

 ازت انتظار دروغ شنیدن ندارم پس بهم بگو این بابک یکتا کیه؟-

 .استگار منه خودتم میدونیلبانم را بازی دادم: اون خو

البته، وقتی اون دو ماه تموم هر روز اینجا به مالقاتت میاومد، هر نفهمی دیگه -
متوجه میشد که چه خبره. دریا، تو باید فرهنگ و سنن اینجا رو رعایت کنی مردم 
اینجا هنوز پذیرش رفتارهای شهری و بیقیدانه رو ندارن. ناراحت نشیها دریاجان، 

 !قیقته و حقیقت هم همیشه تلخهچون این ح

هیچ خبری بین من و بابک نیست مازیار، تو هم در شایعه درست کردن دست -
کمی از بقیه نداری و اما در مورد دوم که فرمودی طرز رفتارم در اینجا دور از شان 
و بیقیدانه است، پسرعمه عزیز هیچ وقت نمیشه چشم و گوش مردم رو همیشه 

بسته نگه داشت اونا به مرور و در شرایط زمانی مناسب همون طوری که هستن 
متوجه میشن که زندگی تو شهرهای بزرگ و در دنیای خارج از محدوده خودشون 
به چه صورته، چه اتفاقاتی در جریانه! پیشرفت و تمدن هر شهر و روستا به همینها 

یپذیرند بستگی داره حتی گاهی مردم یه کشوری بخشی از فرهنگ جوامع دیگه رو م
 !چون منافاتی با فرهنگ خودشون نداره

یعنی بودن مداوم یه پسر غریبه و ناشناخته در کنار دختری در خلجان شکبرانگیز -
 نباشه؟

اون برای شماها عجیبه! برای من نه! وگرنه چه معنی داشت پسر غریبه دو ماه -
ا یواشکی تو باالی سر یه دختر به کما رفته بمونه؟ مگه تو شهر شما دختر و پسر 

جاهای خلوت همدیگه رو نمیبینن، چون این یه نیازه، غریزه است مثل گرسنگی و 
خوابیدن، چه لزومی داره مخفی بشه، درست مثل این اینه که آدم یواشکی غذا 
بخوره! پس باید و نبایدهای فرهنگی هر منطقه رو مردم همون منطقه تعیین و باور 

 !تعجب میشن و بد میدوننمیکنن و وقتی غیر اونو میبینن م
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دریا تو اشتباه کردی دل به پسری غریبه بستی از همین اشتباهاست که زندگیها -
به طالق و جدایی منجر میشه. تو اگه باهاش ازدواج کنی و کارت به طالق بکشه 
در اینجا حسابی آبروریزی شده و انگشتنما میشی چون طالق در خلجان بسیار نادر 

 .دمش روی این موضوع تعصب و حساسیت دارناتفاق میافته و مر 

وای مازیار مگه من به خاطر افکار مردم زندگی میکنم؟ من االن داشتم واست از 
همینها حرف میزدم، تو چه پسر بدبین و منفیبافی هستی! تازه گیرم که من باهاش 

 ازدواج کردم چرا باید طالق بگیرم؟

تت دارم چون تو دخترداییم هستی بذار حقیقت رو بهت بگم دریاخانوم، من دوس-
و ما رگه فامیلی و خونی داریم تو اگه ذهنت رو از فکر آقای بابک یکتا خالی کنی 
کسی که کامال واقف نیستی تو درونش چه خبره، اگه قیدش رو بزنی پس راحتتر 
تصمیم میگیری و نسبت به من عالقه پیدا میکنی و ازدواج موفقی خواهیم داشت، 

ینجارو دوست داری پس برای خیلی خوب میشه که همین جا زندگی چون تو هم ا
مشترک و آینده خودمون رو بسازیم، چرا بری یه شهر دور و غریب در کنار افرادی 

 که همگی واست غریبه هستن زندگی کنی؟

مغزم سوت کشید واقعا این پسرعمه محترم چه خواب و خیالهایی واسه خودش 
 دیده بود؟

یمخیز شدم تا دالیل منطقیم رو بر سرش ببارونم تا او هم تفاوت به سختی تو جام ن
عالقمند بودن یا نبودن رو بفهمه تا حالیش بشه که دل به هر طرف برود عقل هم 
بدان سو کشیده میشود و احساس عشق خارج از قدرت خود آدمه، و حاال گناه من 

که باهاش پیوند چیه که نمیتونم به پسرعمهام آنقدر احساس پیدا کنم تا حدی  
 زناشویی ببندم؟

وقتی مازیار بالشهای پشتم را مرتب میکرد تا راحتتر بنشینم. ناگهان بابک یکتا در 
آستانه در اتاق ظاهر شد. مثل انسانهای گناه کرده که مچش وا شده و گیر افتاده 

 .باشه احساس کردم ممکنه فکر دیگهای بکنه و فاصلهای بینمون پدید بیاد
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بدنم از گرمی و داغی عشقی سوخت که سالها در سینهام داشتم و به با دیدنش 
تازگی در دلم ازنو زنده شده بود. در همین دقایق و در میان آشفتگی فضای کنونی 
اتاق احساسم به مازیار باز هم کمرنگتر شد. با ورود بابک حرفها تو دهنم ماسید و 

 !ضیح بدم و کار رو یکسره کنماون چیزی رو که میخواستم نتونستم برای مازیار تو

بابک یکتا با لبخند بلندش و با دستهای از گلهای رز سرخ و سفیدی که در دستش 
 .داشت به کنار تختم رسید و گلها رو روی میز کنار تختم گذاشت

بغض کردم و احساس میکردم مثل بوقلمون باد کردم جوری که قدرت سالم دادن 
زیار دست داد و بسیار متواضعانه دست به سینه هم نداشتم. بابک با لبخند با ما

شد و به طرفم خم شد و گفت: خانوم جامعی، واقعا باور کردنش مشکله که شما با 
اون وضعیت وخیمی که داشتین دوباره به دنیای زندهها برگشتین، واقعا دوران 
 !بحرانی و سختی رو پشت سر گذاشتین خدای بزرگ و مهربون حافظ جون شما شد

لحن ادبیش خندم میگرفت بغضم رو فرو دادم و گفتم: منم از شما انتظار نداشتم از 
که تو این مدت طوالنی، کار و زندگیتونو رها کنین و اینجا باال سرم باشین. مخصوصا 

 که مادر مریضی هم دارین که احتیاج به رسیدگی شما داره؟

تونستم بیخیال این اتفاق امکان نداشت من تا خبری از سالمتی و... ای بگذریم، نمی-
 .بشم و راحت بذارم برم، ناسالمتی ما تو دانشگاه دورانی رو در کنار هم بودیم

لبخندی زدم: راحت باشین آقای یکتا، بگین که تا خبر مرگم رو نمیشنفتین راحت 
 نمیتونستین بذارین برین؟

ن و تلخترین خدا رو شکر که شما دوباره به زندگی برگشتین وگرنه این غمانگیزتری-
 .قسمت سفرم به آذربایجان میشد مخصوصا که خلجان دیار محبوبم، دریا خانومه

چشمان مازیار از حیرت باز و بسته میشد و من از شرم چشمام رو پائین گرفتم بابک 
بدون توجه به حاالت ما گفت: راستی یه سوال، یعنی تشکیل این روستا حاال کمی 

 برنمیگرده؟پس و پیش به زمان ایلخانیان 
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مازیار که تا اینجا سکوت کرده و فقط ناظر و شاهد گفتگوی ما بود به ناچار به حرف 
آمده و گفت: از تاریخچه دقیق اینجا متاسفانه اطالعات دقیقی در دست نیست و 

 !الزمه تحقیقات زیادی انجام بشه

رسمی با  من و بابک هر دو بنا به حضور مازیار که در کنارمون ایستاده بود بسیار 
همدیگه صحبت میکردیم. بابک، مازیار را یک مزاحم میدید و من مازیار را یک 
عاشقی میدیدم که با نظرات خودخواهانه و متعصبانه نمیتونه رضایت دختر 

 .دلخواهش رو به دست بیاره

خب، گناه من چه بود؟ یکی باید پیدا میشد و عشق رو برایم معنا میکرد. وقتی 
میآمد من فقط به صرف رابطه فامیلی و این که پسر مودبیه بدون  مازیار به کنارم

هیچ شور و احساسی با او برخورد میکردم اما بابک روی همین تخت بیمارستان و 
 .کامال غیرارادی احساساتم رو بر هم زده و وجودم رو سرشار از شور عشق میکرد

کتا، چه کسی هست که حتما که تا حاال خانوادهام مطلع شده بودند که این آقای ی
هر روز در بیمارستان به مالقات دخترشان میآید، مخصوصا وقتی من در کما بودم 
پدرم هر روز باالی سرم نشسته و قرآن میخوانده، با این وصف آیا پدرم متوجه 

 حضور وقت و بیوقتش نشده بود؟

مازیار ساده  باز گناه من چه بود که قلبم بیاختیار به سوی بابک یکتا متمایل میشد و
 و بیریا فقط یک پسرعمه بود، مگه عاشق شدن دست خود آدمه؟

کاش وقتی خدای مهربون عشق رو میآفرید برای درد بی درمان عشاق هم اندیشه 
 !میکرد. آخه این بندههاش با درد و رنجهای عشقشون چه باید میکردند

دین، باالخره دور و بر آقا بابک، شما نباید تو این مدت مادر بیمارتون رو رها میکر -
 من شلوغ بوده و پرستارم زیاده اما مادرتون فقط شمارو داره؟

خانوم جامعی، از من که گرفتار درس و دانشگاه و کارم هستم واسه مادرم پرستار -
 !درنمیاد؟ خدا رو شکر فعال خواهرم کنارشه و مشوق منه برای موندن

 راستی دانشگاهت کی تموم میشه؟-
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امتحان جامع دکترامو دادم و همه چی رو پاس کردم تا بعدش ببینیم  خدا رو شکر -
 خدا چی میخواد؟

اینم از من بدبخت و بدشانس، که از امتحانات عقب موندم و دوباره باید اقدام -
 .کنم

اشکالی نداره خانوم جامعی، از حکمت خداوندی گریزی نیست. تازه این خودتی -
عت دخترونه، به سر درد نکرده، دستمال که به خاطر یک سری هیجانات و شجا

 !بستی

هر دو خندیدیم مازیار که خودش رو از سوی ما کامال فراموش شده میدید، دمغ و 
دلخور از جاش بلند شد تا خداحافظی کند و در همین حین پریا و پدرم وارد اتاق 

والپرسی شدند پریا هیجان زده به طرفم دوید و صورتم رو بوسید و با آنها سالم و اح
 :کرد

ببخش دریاجان، من امروز قید دانشگاه رفتن رو زدم مامان امروز تو منزل ننه سارا -
در حال ادای نذر و نیازهاشه بدجوری گرفتار کار پخت و پز بود، نتونست بیاد. 
راستی دارن تو یه قابلمه آش میپزن به این هوا! پریا دستانش را از دو طرف گشود: 

 !قابلمه بشینن جا هست ها به خدا چهار نفر تو

 خندیدم: حاال چرا تو حیاط ننه سارا؟ حیاط خودمون چش بود؟

آخه اهالی محله چند نفری برا سالمتیت نذر داشتن از جمله ننه سارا واسه همین -
 .صالح دیدن که اونجا باشه. خودت که میدونی ننه سارا پیره، نمیتونه زیاد راه بره

 چشای تیزبین و پرنوری داره؟بعله ننه سارا پیره، اما -

 مازیار خندید و گفت: با این حساب حتما مادر منم خونه شماست؟

بله مازیار، مادرت و خواهرات در واقع شماها امروز همتون ناهار خونه ما مهمونین -
و عزت خانوم به خونمون اومده و داره یه کوفته تبریزیهای جانانهای درست میکنه 

 .عطر و بوش شده بودمکه نپرسین من که مست 

 آهان پس کوفتهها پختن و آمادهان ؟-
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 .بعله آقای یکتا، منم مجبورم از شما هم واسه ناهار دعوت کنم-

پریا خودش هم فهمید که کمی بیادبانه صحبت کرده است بابک حاضرجوابی کرد: 
 .مجبور نباشین و به خاطر من خودتونو به زحمت نندازین

اد: آقای یکتا، از مهموننوازی خلجانیها به دوره که در پدرم به جای پریا جواب د
خونهشون رو به روی مهمونایی که وارد خلجان میشن ببندن، پس تعارف نکنین و 

 !حتما تشریف بیارین منتظرتون هستیم

مازیار که از رفتار و صحبتهای صمیمانه ما گنگ مانده بود با حیرت به پدرم نگاه 
که بزرگ شده روستا بود این کلمات پدر که نشون میداد کرد. هنوز در ذهن مازیاری  

پسر غریبهای رو که خواستگار دخترشونم هست تو منزل خودشون پذیرفتند، معنی 
نداشت. ظاهرا یادش رفته بود که پدر من به همراه خونوادهاش سالیان متمادی 

 !در شیراز و بعد در کاشان زندگی کرده است

ی دلش میخواست امروز با ما به عیادتت بیاد ولی پریا گفت: طفلکی عاطفه، خیل
مادرش نذاشت. عاطفه شب و روز واست گریه میکرد و هر پنجشنبه میرفت 

 .برات شمع روشن میکرد و دعات میکرد« خدیجه خاتون»امامزاده 

 .بابک گفت: انشاءاهلل دریا مرخص که شد دوستش عاطفه تو خونه به دیدنش میره

گرفتهاش با پدرم و بابک دست داد و با صدایی آهسته از منم مازیار با همان چهره  
 خداحافظی کرد، گفتم: تو هم ناهار میری خونه ما؟

پوزخندی زد و ابرو باال انداخت و با گوشه چشم به بابک اشاره داد: اونم نمیره، 
 وقتی تو اینجایی چه فایده؟

 .رخص میشهپریا تند و تیز گفت: دکتر بهمون گفته که دریاجان، فردا م

شاید همین حرف پریا که مثل قاشق نشسته خودش رو به میان حرفها انداخته بود 
باعث میشد که بابک کنایه مازیار را جدی نگیرد که البته بعید میدونستم! چون در 
حالت فعلی اونا رو مثل رقیبانی سینه چاک می دیدم که برای به دست آوردن 
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کشورهای اروپایی دست به دوئل بزنن   محبوب خود شاید به سبک قدیمی برخی
 !اونم با شمشیر، تپانچه یا ماشین

از تفکر احمقانه خودم خندهام گرفت مازیار و بابک و حتی پدرم با حیرت نگاهم 
کردند که چرا یهویی بلند خندیدم! شاید در دلشان میگفتند نکنه در حین سقوط 

 !مغزم تکون خورده و شیرین میزنم

القاتم آمدند و رفتند ولی هیچ کس ماجرای بعد سقوطم رو برام این همه آدم به م
توضیح نداد که اون سارقان یا قاچاقچیان گنجهای خفته در دل زمینها به چه 

 سرنوشتی دچار شدند؟

شاید اگر بابک کمی دیرتر میرسید مازیار همه چی رو بهم شرح میداد چون اون 
 !خودش در وسط ماجرا قرار داشت

بینظیری در وجودم ریشه میانداخت که تماما اثر داروهای آرام رخوت و سستی 
بخش تجویزی دکتر بود داروهایی که برای پنهان کردن دردهام هر چند ساعت بهم 
تزریق میشد. ظاهرا چندین عمل جراحی روی دست و پا کتف شکستهام انجام 

دیگه داشتم گرفته بود. کمکم از این که همه جام تو گچ بود و قدرت حرکت نداشتم 
کالفه میشدم. اگر بعدا معلول میشدم چه خاکی باید به سرم میریختم؟ پذیرش 

 !نقص عضو برام غیرممکن بود

بابک یکتا بعد توقفی یک ساعته در اتاقم چون در تبریز کار داشت خداحافظی کرد 
و رفت من روی تخت دراز کشیدم و در میان زمزمههای آروم پدرم که با قرائت 

شیرین بر جانم مینشاند به آینده مبهم خودم میاندیشیدم. افکارم به  قرآن حسی
 .خوابی که دو سال پیش دیده بودم، پر کشید

ما تازه به خلجان آمده و جاگیر شده بودیم اون موقع در خواب و در میان نورها 
بانوی سیدهای رو دیدم که روی سرش شال سبز رنگی انداخته بود و ندایی رو که 

سمان بیرون میومد به گوش من که در دوردست ها ایستاده بودم، از قلب آ 
تو خواب اخیرم «خدیجه خاتون»آیا منظور « من تو را حاجت خواهم داد»میرسوند: 
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همین روزها بود که از سقوطی وحشتناک منو از مرگ رهانیده و حاال برای سالم 
 استه بودم؟ماندن تن و بدنم حاجتم رو میداد، من که هنوز ازش حاجتی نخو

سعی کردم تا در میان رنگهای زیبای خوشبینی، تیرگی و سیاهیهای خوابهام رو از 
 .بین ببرم

از پنجره اتاق بیمارستان چشم به کوههای بلند عینالی داشتم پوشش سفیدی از برف، 
سرتاسر تپههای سرخ، برآمدگی و دامنه کوههای عینالی را پوشانده بود. تابش 

تاب روی قلههای برفی پاشیده شده و آنها را برق میانداخت و جانبخشی از نور آف
ذرات طالیی را در فضا میچرخاند! منظره حیرتانگیزی از خلقت و قدرت خداوندی 
در برابر چشمامون به تصویر کشیده میشه در حالی که نسبت به آفریدههای 

 .خداوندی بیتفاوت هستیم و همه چیز در نظرمون عادی جلوه میکنه

تمامی فک و فامیل برای بردنم از بیمارستان اینجا جمع میشدند تا منو به سوی  فردا
خلجان شهر و دیار مادریم ببرند و من در تصورم چگونه باید میگنجاندم که چندین 
ماه باید خانهنشین باشم؟ آیا با این صدمات شدید بعد این میتونستم سرازیری 

کوچهباغهای خاطرهانگیزش پیادهروی کوچههای تنگ و باریک خلجان رو بدوم، در  
کنم، من به خاطر همین زیبائیهای سحرانگیز خلجان به اینجا آمده بودم و حاال 

 !امکانپذیر نبود که بدون دست و پا باشم و یا لنگان لنگان راه برم

اگر به افکار منفی خود فائق نمیاومدم ذهن داغونم از تفکر اندیشههای مخرب که 
 .میشد، رها نمیشد باعث ویرانی روحم

به پدرم گفتم: پدرجان، لطفا کمی بلندتر قرآن بخون تا ذهن و روحم معطوف صدای 
 .قرآن خوندن شما بشه

پدرم صدایش را کمی اوج داد. در دلم گفت: ای سیده شهید، ای بانویی که دو فرزند 
ل شهیدت را نیز در طرفین خود خواباندهای، تویی که آرامگاهت هرگز سقف را تحم

ندارد چرا که شهیدان آزادهاند و همیشه زنده، و روح بلند تو حصار تنگ را برنمیتابد! 
حاال التماست می کنم و بهت میگم که ازت حاجتی دارم حاجتی که خودت نویدش 
رو بهم داده بودی؟ ای بانوی شهید مبادا پاهای من کج و معوج بمونه، نکنه حس 
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ادا یک دستم از کار بیفته، مبادا سر ضربه و قدرت راه رفتن از من سلب بشه؟ مب
خوردهام در فرداهای زندگی عوارضی از خودش نشان بده و قدرت تعقل از من 

 !زایل بشه

خدایا این دیگه خیلی وحشتناکه! من هرگز معلولیت رو نمیتونم قبول کنم. هرگز 
ه حاجتم نمیخوام در اوج جوونی دچار یکی از این مصیبتها بشم؟ ای بانوی سیده، اگ

بدی قول میدم هر پنجشنبه اگر در خلجان بودم روی سنگهای سیاه و برآمده حیاط 
 .کوچکت شمع روشن کنم تا مکان ابدی تو همیشه نورانی باشد

دچار اضطراب شدیدی شده بودم و اختیارم دست خودم نبود نمیدونستم دارم 
ام رو باز کردم چیکار میکنم؟ یک آن به نفسهای گرمی که به صورتم میخورد چشم

پدرم را دیدم که بر روی صورتم خم شده است ته ریش سیاه و سفیدش صورتم را 
سوزن سوزن میکرد نفساش بوی توتون میداد. در حالی که همیشه نفسهای پدرم 
بوی سیگار لعنتی را میداد خونوادهام همیشه التماسش میکردند که سیگار را ترک 

ر و یا قلیان داشت و تنها ایراد بزرگش همین کند. اما پدرم عشق عجیبی به سیگا
 .بود

 دخترم واسه چی گریه میکنی؟-

بغضی گلوم رو چنان فشار میداد که نتونستم جوابش رو بدم و اون ادامه داد: 
دخترم، من به هیجانات و کنجکاویهات ایراد نمیگیرم چون جلوی هیجان جوونا رو 

اعث شرمندگی خونوادههاشون میشن بگیری در خفا کارایی انجام میدن که گاهی ب
 ولی تو در خفا کاری انجام دادی که باعث عزت و افتخار دیار مادریت شدی؟

چه کاری پدرجان، من سقوط کردم و سارقان و قاچاقچیان گنج مگه به اهدافشون -
 .نرسیدن هرکاری خواستن کردند و برداشتن و رفتند

 زه نمیدی من برات شرح بدم؟دخترم تو چرا شش ماهه به دنیا اومدی و اجا-

چشمانم برقی زد و بغضام رو فرو خوردم. پدرم خندید: هق هقت رو تموم کن 
دریاجان، تا ماجرای اون شب رو برات تعریف کنم، هرچند ما باید ممنون زحمات 
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پسرعمه مازیارت هم باشیم، باالخره زحماتش به ثمر نشست و هیچ سارقی نتونست 
 .مینهای غار نغیم رو به یغما ببرهگنج پیدا شده در پشت ز 

درسته تو سقوط کردی و نمیدونم منظورت چی بود و میخواستی با دست خالی 
چهطوری جلوی کار اون نامردای گردن کلفت رو بگیری؟ ولی در هر صورت تو در 
نیمه راه موندی اما چه خوب که اون شب کلهشقی نکرده و مازیار رو هم همراه 

شب مازیار دستپاچه و هراسان به روستا برمیگرده و با  خودت کرده بودی اون
فریادهای بلندش که صدای پارس دهها سگ رو هم بلند کرده بوده با هیاهویی از 
عوعوی سگان وفادار شهرمون اغلب اهالی روستارو از خواب بیدار میکنه و جریان 

منطقه  رو به صورت مختصر بهشون توضیح میده خیلی زود چند نفر از شکارچیای
با اسلحه شکاری و مردان قدرتمند خلجان به سمت غار حرکت میکنند و به آنها که 
بارها را سوار وانت کرده بودند و داشتند منطقه رو ترک میکردند امون نمیدن. کار 
به درگیری و تعقیب و گریز کشید. اونا افرادی مسلح بودند که سرمست از گنج به 

تا مزاحمین رو از سر راه برداشته و متواری بشن  دست آورده تیراندازی میکردند
واسه همینه که االن چهار نفر از اهالی خلجان که زخمی شده بودند در همین 

 .بیمارستان بستری هستن

به خاطر گزارش وضعیت اضطراری و حیاتی که به اداره پلیس داده شد، مامورین 
ران دزد بعد تعقیب و نیروی انتظامی سریع وارد صحنه شدند اون از خدا بیخب

گریزهای فراوان دو نفرشون توسط پلیسها محاصره و دستگیر میشن که البته میگن 
یکیشون فرار میکنه ولی ظاهرا همدستهای دیگهای هم داشتن که هواشونو داشتند. 
خالصه گنج یافته شده با محافظت شدید مامورین و فکر کنم توسط اونا و چند نفر 

 .شهر به مسووالن دولتی واگذار میشه از معتمدین و روحانی

آه پدرجان، چه قصه پرغصهای رو تعریف کردین، اون گنج و ثروت کشف شده از -
آن دیار خلجان بود و باید خرج شهرسازی خلجان بشه نه این که... پدرجان، شما 
که سینه سپر کردین تا توسط عدهای از خیرین شهر اقداماتی واسه اینجا انجام 

اجازه دادین اون گنج از خلجان خارج بشه، اوه خدای من خلجان با این بدین چرا 
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همه ثروت همیشه باید در محرومیت و محدودیت باقی بمونه، بعد بگن بودجهای 
 !به اینجا تعلق نمیگیره تا کارایی برای عمرانی اون انجام بدن

ی داشتی دریاجان، گیرم که تو اون گنج رو به دستش میآوردی؟ مگه اجازه قانون-
که اونو صرف خلجان کنی؟ اینو مقامات دولتی میدونن ولی ما میتونیم گروهی 
تشکیل بدیم و درخواستی بنویسیم و تحویل مسوول مربوطه بدیم و قید کنیم که 
کمی از گنجهای یافته شده در خلجان برای آبادانی خود اینجا مصرف بشه. تو نگران 

و « فرشیانزاد»کار بلد شهرمون که آقایاننباش دخترکم، حدود ده نفر از اهالی  
هم جزوشون هستن انتخاب شدن و اونا هر روز به ادارات دولتی میرن « رضازاده»

انشاءاهلل تو حالت بهتر شد منم همراهشون میشم و عرایض به حق مردم خلجان 
 .رو به گوش مقامات دولتی خواهیم رسوند

 تخلیه شده؟« غار نغیم»آیا پشت -

ی سرباز اون جا گذاشتن و بعد این مقامات استانی خودشون میدونن فعال عدها-
 .که چی کار باید بکنن. اونجا دوباره مورد بررسی و تحقیق قرار خواهد گرفت

کمی دلم قرص و محکم شد که بعد این میشه از مسوولین استان بودجه برای 
نمون درازتر و آبادانی خلجان درخواست کرد و به قولی اینبار دستمون بازتر، زبو

 !ادعامون صادقانهتر خواهد بود

موقتا آن شب را بیخیال معلولیت احتمالی دست و پام شدم و شب آرامی رو سپری 
کردم. نیمههای شب زمزمه قرآن خواندن پدرم روح و وجودم رو در فضای معنوی 
 و آسمانی جوالن میداد. آسمان شبانه را از پشت شیشه پنجره اتاقم تماشا میکردم
چهقدر زیبا و دالنگیز بود انگار هزاران هزار جواهر و الماس رخشان را به سقف 
آسمان پاشیدهاند، انگار میشد تو آسمون قدم زد و در کنار ستارگان ایستاد و مثل 
خودشون با شیطنت به مردمان زمینی چشمک زد و صفیرکشان به قسمت دیگر 

 !آسمان دوید

از پنجره بیمارستان زیبایی صبحگاهی آن روز  فردا صبح وقتی چشمام رو باز کردم
 .زمستانی را و با آن هوای روشن و نیمه خاکستریش، هرگز فراموش نمیکنم
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برفهای ریز پر مانند که از سینه آسمان کنده شده و به روی زمین فرود میآمدند پیام 
یده تولد دوبارهام را به زمین ابالغ میکردند. برف ریزی روی کوههای عینالی پاش

میشد و جلوهای بدیع و شاعرانه به تصویر میکشید، حس خوشی داشتم زیرا که 
امروز پایان دوره سخت سقوط و نجات از مرگ بود و روز مرخص شدنم از بیمارستان 
و من امروز با دریایی از امید میرفتم که باقی دوران نقاهتم را در خانه بگذرانم. پدرم 

حاال بعد از اقامه نماز صبحگاهی روی تخت  بعد شب زندهداریش در باالی سرم
کناریم به خواب خوش و عمیقی فرو رفته بود اون تمامی شب را باالی سرم نشسته 
و برای آرامش گرفتن وجودم قرآن خوانده بود. خواب پدرم عمیق بود چرا که وقتی 

بونی صبحانهام رو آوردند از خواب بیدار نشد و من صبحانهام رو به کمک پرستار مهر 
 .که گاهی به کنارم میاومد و باهام صحبت میکرد میل کردم

یک ربع بعد دکتر پرنیان با یک پرستار به اتاقم اومد و با دیدن پدرم انگشتش رو به 
نشانه سکوت روی بینیش گذاشت تا مزاحم خواب پدرم نشویم. دکتر با صدای 

 آهسته حالم رو پرسید: چه طوری بیمار کنجکاو ما؟

گفتم: آقای دکتر حالم نسبت به دیروز خیلی خوبه چون شب رو تو   خندیدم و
 .آسمون کنار ستارهها خوابیدم

دکتر آروم خندید: روحیهات جوان و خوبه، رویاهای قشنگی هم میبینی آدمی که 
رویا نداشته باشه زود پیر و دچار افسردگی میشه. حتم دارم که تو واسه آبادانی 

 !اون دیار کهن کشف خواهی کرد شهرت، گنجهای دیگهای رو تو

 !اون جریان رو خیلی اتفاقی متوجه شدم آقای دکتر-

بعله، غالبا اتفاقات بزرگ و حیاتی بسیار اتفاقی تو زندگی آدم رخ میده. خوبه که -
آدم واسه زادگاهش تعصب داشته باشه و قدمی حتی اگه کوچیک واسه رشد و 

شه و همه احساس مسوولیت کنن همه بلند آوازه کردنش برداره، اگه اینطور با
شهرها و روستاهای کشورمون آباد میشن و ایران واقعا به همون گلستانی که انتظار 

 .و آرزوش رو داریم، تبدیل میشه
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دکتر مجالی برای جواب دادنم نداد و به پرستار اشاره داد تا از اتاق خارج شود اون 
فعال که وضعیتم خوبه، اما پاهام که تو یکبار دیگر حالم رو پرسید، گفتم: آقای دکتر 

گچه نمیدونم چه حس و حالی دارن آیا من بعدا معلولیتی در پاها و دستم پیدا 
 نخواهم کرد؟

پاهای شما از چندین جا شکستگی داشت که اگه در استراحت مطلق یک ماههای -
ی برات که برات تجویز میکنم باشی و تمامی نکات مراقبتی رو رعایت کنی هیچ اتفاق

نمیفته. و کرخی و کمحرکتی یک دستت هم بتدریج به روال عادی برمیگرده. شب 
 .گچ پاهات برداشته خواهد شد

 .ممنونم، خیلی نگران بودم که دچار معلولیت بشم-

 :دکتر از پشت شیشه عینک ذرهبینی دقیقا نگاهم کرد. حرفی که زد معنادار بود

ای چیکار کنی، دخترخانوم! مگه میشه مثال گیرم که دچار نقص عضوی بشی میخو-
از تقدیر خداوندی فرار کرد؟ انسان مجبوره در هر شرایطی که هست قضا و قدر رو 

 .قبول کنه

لبخندی زدم: آقای دکتر من قضا و قدر رو قبول کردم و شکر خدا خطر بزرگ به خیر 
دی و سالمتی از سرم گذشت هر چند هنوز کامال ازش خالص نشدم و تا به بهبو

 .برسم زمان زیادی میخواد

 !دکتر گفت: شایدم هنوز قضا و قدرها کامال رفع نشده باشه

ساکت نگاهش کردم و اون نگاهی به پدرم که همچنان در خواب بود انداخت و 
آهسته گفت: انسان قوی، باید با هر اتفاقی که حاال خواسته یا ناخواسته در 

یاد، صبر، ایمان قوی انسان رو به خدا زندگیش رخ میده با صبوری و متانت کنار ب
و مقدراتش نشون میده و ما موجودات ضعیف، مجبور هستیم حقیقت رو در هر 

 .حالتی که باشه بپذیریم

نمیدونم چرا دکتر پرنیان اول صبحی کشیش محترم کلیسا شده و پشت میز خطابه 
زمینهای برای رفته و برام از خدای واحد و مقدراتش صحبت میکرد، آیا این ها پیش



                 
 

 

 (اعظم فرخ زاد )آخوندزاده|  معجزه خلجان رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir    مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان 

 

123 

 

کشوندن من به پشت محراب و ازم اعتراف گرفتن بود، آیا دکتر برای بازگو کردن 
 !مطلب مهم و دردناک تری داشت زمینه سازی میکرد

هراسان گفتم: آقای دکتر خواهش میکنم با من روراست باشید آیا اتفاق ناگواری 
 هست که باید بدونم؟

هم کرد و در حالی که وضعیت پاها و از پشت شیشه عینکش باز هم دقیقتر نگا
دستامو بررسی میکرد گفت: دختر هوشیار و تیزبینی هستی که البته اگه نبودی در 
اون تاریکی شب بیرون روستا، تک و تنها و با شهامت به تعقیب اون مردا نمیرفتی. 

 .تو از آدم که سهله، از حیوون هم نمیترسی

و از این که از بیان واضح منظورش طفره خندههای ریز و کوتاهش عصبانیم میکرد 
میرفت بیشتر حرص میخوردم. فعال در خودم سالمتی و نشاط بینهایتی رو حس 
میکردم که سرزندهام میکرد و حالت عادی همیشگیم رو داشتم. پس چه مورد 

 دیگهای میتونست باشه؟

وقتی از دکتر یه بار دیگه پدرم رو نگاه کرد و به تنفسهای آرامش گوش فرا داد 
 !خوابش مطمئن شد نزدیکتر آمد و آهسته گفت: دخترم

از دختر گفتنش خندهام گرفت چون بهش نمیاومد که بتونه دختری به سن و سال 
 !من داشته باشه

او هم خندید و گفت: امیدوارم همیشه همینطور خنده روی لبات باشه. خنده و 
ی خوب و مثبتی به تبسم آدمو قشنگ و خوشگل نشون میده و فرد حس و انرژ

 .اطرافش ساطع میکنه

کالفه شده بودم کشیش محترم هنوز قصد پائین اومدن از پشت میز خطابهاش را 
 !نداشت

دکتر گفت: دخترم، من راجع به موضوعی که االن میخوام برات بگم با خونوادهات 
صحبت نکردم راستش من خودم عمدا برگه مرخصیت رو دیر رد کردم تا تو یه 
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ینجا تحت نظر و مراقبت پرستارا باشی تا وقتی که حالت بهتر شد جریان رو مدتی ا
 .فقط با خودت مطرح کنم

دلم جوری به تپش افتاده بود که دکتر به وضوح از زیر پتو شاهد باال و پائین رفته 
قفسه سینهام شد اون کمی نگران شده و در گفتن حقایقی که قطعا روم تاثیر مهمی 

ولی بعد چند دقیقه سکوت گفت: اگه تو اینجوری بیتابی نشون داشت مردد ماند. 
بدی و توان شنیدن ماجرا رو نداشته باشی من چیزی نمیگم و میذارم میرم ولی تو 
در آینده با مشکل بزرگی مواجه میشی و به دنبال علتها همش تو مطب این دکتر 

و در آرامش و اون دکتر خواهی بود ولی اگه االن صبور و خویشتن دار باشی 
مشکلت رو بشنوی بعدها با مشکل دیگهای مواجه نمیشی. خانوم جامعی تو امروز 

 !از بیمارستان مرخص خواهی شد شاید دیگه نتونی منو ببینی

 دکتر پرنیان من که نصف جون شدم من دچار چه درد بیدرمون دیگهای شدم؟-

که تو در حین سقوط آروم باش دخترجان، تا پدرتون بیدار نشه. اصل حقیقت اینه  -
از ارتفاع غار با شکم روی سنگ بزرگی افتادی که از شدت ضربه آسیب کلی به 
قسمتهایی از شکمت مخصوصا به تخمدانها وارد شد و تو وقتی در کما بودی دو 
جراحی داخلی داشتی هم در رحم و تخمدان هم در کلیه که ضربه دیده بود برای 

اینجا بستری هستی و چون این قسمت از عمل همین االن نزدیک به سه ماهه که 
جراحی ما خصوصی بود برای همین تمایل نداشتم تا اینا رو با خونوادهات مطرح 
کنم و من امروز این راز رو شخصا به خودت گفتم تا در آینده اگه قصد ازدواج کردی 

 .با علم به واقعیت تصمیم بگیری و بدونی چه طوری با این مسئله کنار بیایی

 آقای دکتر امعا و احشا من از بین رفته؟-

دکتر کمی بلند خندید و پدرم غلتی روی تخت زد دکتر که وقت را تنگ میدید مبادا 
که پدرم بیدار شود، سریع گفت: متاسفم که به عرضت برسونم تو در آینده اگه به 
سالمتی ازدواج کردی هیچگاه صاحب فرزند نخواهی شد و آسیبی که به قسمت 

 !رحم و تخمدانت وارد شده قدرت باروری تو رو گرفتهمهم 

 .سالم آقای دکتر صبح بخیر-
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 !به به سالم جناب جامعی، ظهر بخیر-

 .پدرم و دکتر هر دو خندیدند: واقعا چهقدر خوابیدم ظهر شده

پدرم و دکتر به صحبتهای متفرقهای پرداختند که ربطی به بیماریم نداشت من در 
ست و پا میزدم: آه پس این حادثه شوم سبب نازائی من شد، عالمی از سردرگمیها د

آیا ارزشش رو داشت، آیا من دیگه هیچوقت صاحب فرزند نخواهم شد، و عطر 
 وجود دلبندم رو نخواهم بویید؟

حتی نتونستم برای این بدبختی عظیمی که گریبانگیرم شده بود قطرهای اشک بر 
 .گونههام بریزم

دختر تحصیلکرده و عاقلی هستی، در شهر بزرگی رشد  دکتر گفت: دریاخانوم، تو
کرده و پرورش یافتی و حاال به خلجان اومدی و مجبوری در قید و بند برخی از 
سنتهای سفت و سختش قرار بگیری. معموال در فرهنگ روستاها و شهرهای کوچک 
اول از همه به ازدواج سنتی دختر حساس هستن بعد به بچهدار شدنش، و تو بعد 
عروسیت در وضعیتی نیستی که بتونی به انتظارات اهالی کنجکاو شهر و حتی به 

 .خونوادهات جواب بدی

احساس میکردم دکتر هنوزم حرفهای ناگفتهای داشت ولی من که با حقیقت تلخ 
 .و زجرآوری روبرو شده بودم قدرت تکلم نداشتم

کمی فکرت رو   دکتر که میخواست برود، گفت: دخترجانم، به خودت مسلط باش و
جمع و جور کن و همین حاال هر سوالی ازم داری بپرس من امروز واست یک ساعت 

 .وقت میذارم تا هر سوال پزشکی داری از خودم بپرسی

خوشبختانه پدرم برای شستن سر و صورتش از اتاق بیرون رفته بود. در این لحظات 
ی شده بودم صدها پرسش دشوار التهابات فشارم باال رفته و گرفتار اوهامات عجیب

پشت لبام جمع شده بودند تا پرسیده شوند ولی افکارم مغشوش بود و تمرکز 
 نمییافتم به سختی پرسیدم: یعنی واقعا راه چارهای نداره؟
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دکتر جوابم رو نداد و من پرسش امیدوارکننده دوم رو به لبم آوردم: میگم آقای 
 بشه و من بتونم باردار بشم؟دکتر، شاید بعد سالها محل آسیب دیده ترمیم 

تبسم بلندش تحقیرآمیز و سرزنش کننده نبود اما دلم رو به درد آورد انگار پیامآور 
ناامیدی بود! همراه آه بلندی گفت: دخترجان، اون عملهای داخلی رو دکتر سیفی 
که فوق تخصص زنان و زایمانه روت انجام داده و حرفای اونه که من دارم برات 

یکنم تو یه روزی که حالت جا اومد میتونی به مطبش که تو پاستور نقل قول م
جدیده بری و باهاش صحبت کنی. ولی تو جلسهای که به خاطر تو داشتیم نظریه 

 !پزشکان یکی بود وقتی قسمت باروری از بین رفته چه انتظاری میشه داشت

 آه نه، آقای دکتر! خونوادهام اگر بشنون دق میکنن؟ -

ی پیش بری خودت زودتر از اونا دق میکنی ما واسه همینه که به اگه اینجور-
خونوادهات نگفتیم و تنها به خودت اطالع دادیم تا نسبت به سالمتی جسمانیت 
آگاهی داشته باشی و در آینده دچار سردرگمی نشی و الکی هزینه برای دکترها و 

 .درمانهای بیهوده و بینتیجه نکنین

هم موضوع رو پنهون کنم آخرش یه روزی همه مطلع  آقای دکتر، من هر چهقدر -
میشن. یادم میاد در دومین روزی که وارد خلجان شدیم همسایه پیرمون که زنی 
از کار افتاده به اسم ننه سارا هست به من و خواهرم نگاه کرد و به مادرم گفت: 
 بهبه، چه دخترهای ترگل و ورگلی داری زهرا خانوم، بهت قول میدم از همین

 .روستامون صد تا خواستگار براشون پیدا میشه

مادرم بهش گفت: این موضوع حیاتی به خودشون بستگی داره و ما بچههامونو 
 .واسه ازدواج اجبار نمیکنیم

ننه سارا گفت: دخترات زود شوهر میکنن و خیلی زود هم صاحب دوجین بچههای 
آل، آناسینا باخ قیزین قیراقینا باخ ِبزین »خوشگل مثل خودشون میشن چون میگن 

 .زهراخانوم تو که زن الیقی هستی دختراتم مثل خودت میشن دیگه 11«آل
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دکتر گفت: بله، تو بعضی شهرهای کوچیک و روستاهای اطراف رسوم سنتی 
باارزشی وجود داره و هنوز تحت تاثیر فرهنگ غالب شهرهای بزرگ اصالتشون از 

 !بین نرفته

نهای و برای خودت میتونی برنامهریزیهایی داشته باشی دریاخانوم، تو مال این زمو-
مثال ما در مراکز مختلف این همه بچههای بیسرپرست داریم اونام حق دارن که 

 !«خدا گر زحکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری»صاحب خونواده بشن 

با  دکتر پرنیان بعد کلی نصایح روحانی مابانهاش، ازم خداحافظی کرد و رفت و منو
 .دریایی از ناامیدیهایی که در دلم ریخته بود، تنها گذاشت

پدرم که دکتر را تا خروجی اتاق بدرقه کرد حاال باالی سرم ایستاده و با مهر و محبت 
پدرانه نگاهم میکرد نمیدانست چرا من اول صبحی اینقدر بدعنق و بدخو شدهام؟ 

 !در جایی که امروز مرخص میشدم و باید شاد میبودم

را میدیدم. « نغیم»من پدرم رو که مقابلم ایستاده بود نمیدیدم پشت سرش غار 
غاری که حاال به نظرم هیوالیی زشت و نفرت انگیز میآمد. غار شومی که هستیم رو 
به باد داده بود، غار نفرین شدهای که آرزوهایم را کشته بود، غاری که دیگر او را 

وهم انگیز که مرا از بلندایش به پائین سقوط نعمت و افتخار خلجان نمیدیدم. غاری 
داده و منو از زندگی و آرزوهام ساقط کرده بود، غاری که مرا از اوج عزت به حضیض 
ذلت کشونده بود. نمیدونستم چه وقتی چشمه اشکام باز شده و حین گریه کردن 

حالم ترسیده افکارم رو بلند با مرثیه و ناله به زبون میآوردم. پدرم که از متغیر شدن 
بود هراسان شونههامو گرفت: دریاجان، دخترم تو چت شده، کسی بهت چیزی 

 رو نفرین میکنی؟« غار نغیم»گفته، واسه چی داری 

 .آه پدر، راحتم بذار من فقط دلم گرفته بذار به حال خودم باشم-

واهد تا ابدیت افتخار ایران و افتخار خلجان باقی خ« غار نغیم»دخترم بیرحم نباش، -
موند مگه ندیدی پشت غار و در دل زمینهای کنارش چه گنجهای نهفتهای وجود 
داشته؟ شایدم هنوز در اطرافش دفینههای زیادی باشه که احتیاج به کشف شدن 

 دارن؟
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آه پدر دیگه برام از گنج خفته در اطراف اون غار حرف نزن من از اون غار بدم میاد -
 .اهمیت نداره ازش نفرت دارم و دیگه هیچی واسم

 آخه چرا، تو که عاشق اونجا بودی؟-

اون معشوقی خائن و جفاکاره، اون عاشقش رو به بدترین نحو از خودش فراری -
 .داد و من قسم میخورم تا وقتی که در خلجان هستم پامو اونجا نذارم

پدرم که وضعیتم رو نامطلوب میدید بحث رو ادامه نداد اون هم مثل دکتر پرنیان 
تاق بیرون رفت تا در راهروهای بخش قدم بزنه و در میان دود سیگارش به از ا

 .بیقراری و دیوانگیهای ناگهانی دخترش فکر کنه و او را به حال خودش بگذارد

پرواز دادم « خدیجه خاتون»در اوج ناباوری و ناامیدی روحم رو به سمت امامزاده 
کنارش نشستم و شروع خودم را به حیاط کوچکش کشوندم و روی سکوی سنگی  

« خدیجه خاتون»به درد دل کردن و مرثیه خوانی کردم: ای بانوی سیده شهید، ای 
یادت میاد همین دیروز ازت خواستم تا حاجتم رو بابت سالمتی جسمیم برآورده 
کنی؟ آخه خودت در خوابم الهامم داده بودی که حاجتم رو میدی! حاال میخوام نوع 

راضیم پام بلنگه و یا یه دستم توان حرکت نداشته باشد  حاجتم رو عوض کنم حاال
ولی من از داشتن فرزند محروم نباشم. آخه خودت میدونی که من عاشق بچهام، 
همیشه تو رویاهام میون گندمزارها به همراه بچههای شادم میدویدم و من همیشه 

خبر بدن که آرزوی داشتن سه یا چهار فرزند رو داشتم حاال چهطور میشه که یهویی 
 !کال فکر بچهدار شدن رو از سرت باید بیرون کنی، اونم برای همیشه

ای سیده بانو که میدونم در زمان خودت مبارزاتی با لشکر کفر « خدیجه خاتون»آه
داشتهای تا به مقام رفیع شهادت رسیدهای، اگه کسی در وجودش عشق به خدا و 

شه نمیتونه در مقابل شمشیرهای ایمان راسخ به گذر از دنیای هستی نداشته با
 !خصم دون ایستادگی کنه

همین شهیدان هشت سال دفاع مقدس ما در جبهههای حق علیه باطل را جهانیان 
مشاهده کردند که چهطور بدون هراس از توپ و تفنگ و تانک ابر قدرتهای جهان 

ینت شجاعانه مقابلشان ایستادگی کردند و جان باختند و لفظ پرافتخار شهادت ز
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نامشان گشت. همین شهیدان گلگون کفن خلجان که هم اکنون در کنار آرامگاه 
آرمیدهاند آن ها همه افتخارات ما هستن و میدونم که تو هم « ابودجانه انصاری»

رشادت و از جان گذشتگیهایی داشتی که به وضوح در روایات و در تاریخ اومده پس 
م دادی لطفا بدقولی و بدعهدی نکن تو میتونی حاجتم بدی تو خودت قولش رو به

قسمت میدم به روح پرفتوح شهیدان جنگ حق علیه باطل منو از داشتن نعمت 
 !شیرین بچه محروم نکن! من ازت بچه میخوام بچه، میشنوی بچه

من دیگرم جواب داد: آخه حضرت مریم! تو هنوز شوهر نکردی و از خدا و شهیداش 
 وهر کنی؟بچه میخوای، بهتر نیست اول طلب ش

از فکر خودم بیاختیار در میان سیل اشکهای مثل مروارید غلطان خندهام گرفت، 
 !خندههای تلخ غمانگیزتر از گریه

وضعیت من پدرم رو که در کنار در اتاق ایستاده و مرا میدید در دیوانگی دخترش 
به یقین و اطمینان میرسوند! اما من دلم با همین افکار روشن شده بود مطمئن 

ودم تیرگی ناامیدی از حرفهای دکتر پرنیان کمکم به روشنی خواهد رسید، از رحمت ب
 خدا نومید شدن عین کفره! خدا رو چی دیدی؟

یک ساعت بعد دستهای از زنان سیاهپوش خلجانی که همگی از همسایه و فامیل 
وش بودند به همراه مادرم و برادرم ارشیا وارد اتاق شدند. آنها مثل کالغهای سیاهپ

 .پیامآور موضوع تلخ دیگری بودند

مامان، چی شده همتون سیاهپوش شدین، واسه مرخص کردن دختر داغونی که -
روحیهاش تا حد صفر تنزل کرده، اینطوری میان دنبالش، انگار اومدن تابوتم رو بلند 

 !کنن ببرن

متاسفم دخترم، از طرز حرف زدنت معلومه که چهقدر داری غصه میخوری، حال و -
روز نامساعدت رو میفهمم دریاجان، عزیز دلم ازت پنهون کردن نداره دیروز 
پدربزرگت فوت کرد میدونی که اون مرحوم بعد اومدنمون به خلجان به روستای 

پیش خالهمعصومه رفت و اونجا زندگی کرد از دیروز ما هم درگیر مراسم « ورنق»
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ان آوردیم و بنا به وصیت به خلج« ورنق»عزاداریش بودیم، جنازه شو از روستای 
 .خودش اینجا دفن کردیم واسه همین نمیتونستم پیشت بیام

سرم رو برگردوندم و با حیرت پدرم درهم فرو رفتهام رو نگاه کردم بیچاره پدرم که 
به خاطر من از شرکت در همه مراسم عزاداری و تعزیه برای پدر خانومش جا مونده 

 .بود

ده و داغدار بود با چشمای نمناکش گفت: دخترم مادرم که پدرش رو از دست دا
پدر نداشتن بد دردیه ولی من قبول دارم که پدرم خیلی پیر و از پا افتاده شده و تو 
خونه خالهات روی تخت مونده بود و عذاب میکشید و هر روز آرزوی مرگش رو 

د رو خیلی دوست داشت و پیش ما نمیاوم« ورنق»میکرد. چه کنم که اون روستای 
 !خدا اونو رحمتش کنه

منم که هنوز دلم پر بود دوباره اشکام سرازیر شد در حالی که مادرمو بغل میکردم 
برامون « بابا حمید»گفتم: وای پدربزرگ، تو جوونیش خیلی خاطرهها از روستای 

تعریف میکرد که االن دیگه فقط اسمی ازش مونده. حیف که درس و دانشگاه 
 .برم و پای صحبتهای شیرین پدربزرگ بشینم« ورنق»نذاشت زیاد به روستای 

آره مادرجون، بیپدربزرگ شدن هم بددردیه، اون بود که با تعریف تاریخچه خلجان -
و حکایتهای شیرین از دوران کهن این شهر در واقع مارو عالقمند به بازگشت به 

ن خلجان کرد. شاید میخواست موقع مرگش همه ما در کنارش باشیم. حیف که م
 .در آخرین دقایق عمرش در کنارش نبودم خدا رحمتش کنه

زنها با زمزمهها و ناله کمکم کردند و لباسهامو پوشوندن و منو روی ویلچر نشونده و 
به خارج بیمارستان بردند. ارشیا کمکم کرد و منو داخل ماشینش گذاشت و ما در 

خیابانهای تبریز را زینت یک روز برفی که الیه نازکی از برف، شاخههای درختان کنار 
 .داده بود به سمت شهرمون به راه افتادیم

در خلجان هم برف ریز ریز میبارید وقتی در ورودی خلجان که در واقع ایستگاه اول 
بود از کنار بهداری رد میشدیم به بانیان تاسیس این مراکز درمانی صلوات و رحمت 

ن ببرند تا دلم کمی وا شه ولی فرستادم. دلم میخواست منو به کوچه زبیده خاتو
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یادم افتاد که تو خونهمون مراسم عزاداری هست و هزار و یک کار سر مادرم ریخته 
که باید انجامش بده. آری، اینم مرحلهای از آزمون الهیه که من در اوج جوونیم 

 .گرفتار یک عمر رنج و عذاب شده بشم

بره اون خم شده و از باالی سرم گفت: پدرم ویلچرم را به جلو میراند تا منو به اتاقم ب
دخترم دلگیر نباش و به دلت غصه راه نده دنیا همیشه به یه رنگ نمیمونه. چون 
کار مردمای دنیا همش رنگ عوض کردنه. سعی کن هیچوقت افکارت رو در میون 
پنجههای بیرحم هیوالی بد سیرت افکارشوم قرار ندی وگرنه نمیتونی با این وضعیت 

 .وچکی مثل اینجا سر بلند کنیدر شهر ک

 گفتم: از خودم ناراحتم که چرا واسه دیدن پدربزرگ زیادی وقت نذاشتم؟

تو اگه وقت هم میذاشتی بعد فوتش بازم بهونههای دیگه واسه غصه خوردنش -
داشتی. دخترم مرگ یه حقیقت غیر قابل انکاره، خودت که بهتر از من میدونی دنیا 

ورودی به نام تولد و دروازه خروج به نام مرگ! اگه خروج دو دروازه داره دروازه 
 .ها نبود تو این دنیا ورودیها جا واسه موندن پیدا نمیکردند

تفسیرهای پدرم از مرگ و حیات برام قابل قبول بود ولی وجودم از نبود عطر و بوی 
 .پدربزرگ عزیزم پر از غم شده بود و با همه مخصوصا خودم حالت جنگ داشتم

خودم فرصت اندیشیدن دادم و بعد پی بردم که جنگیدن با افکار عمومی مردم به 
و کسانی که دور و برمان هستند کاری عبث و بیهوده است من نباید با نظر شخصی 
خودم پیش میرفتم!احترام به عقاید دیگران احترام به خودم بود پس باید هر چی 

وری میکردم و زود جبهه نگرفته حرف و کنایه از اطرافیان میشنیدم در برابرش صب
 !و درصدد پاسخگویی تند بر نمیاومدم

مقابل آینه قدی ایستاده بودم نمیخواستم چشمم به آئینه بیفتد! حتما وقتی که 
 جلوی آینه میایستادم شبیه حیوونی شده بودم که نمیدونستم اسمش چیه؟

نمیدونستم آیا  مراسم عزای پدربزرگ امروز در مسجد سیدالشهدا برپا میشد و من
میتونم برم؟ کاش حالش رو داشتم و منم میرفتم دوست داشتم « باال میدان»تا 

داخل این مسجد رو که میگفتند قدمتی هزار و نود ساله داره از نزدیک میدیدم. 
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خودم رو تسکین دادم: دریا تو که نمیتونی داخل مسجد رو که مراسم عزا واسه 
 !جاتآقایونه تماشا کنی، پس بشین سر 

تا نیمههای بعدظهر از بس که اهالی خلجان وارد خانه شده و باهام سالم و 
احوالپرسی کردند دهنم کف کرده بود و تنها اومدن بابک یکتا بود که دلم رو کمی 
وا کرد و حالت شادتری پیدا کردم. اون بعد سالم و احوالپرسی مختصری گفت: 

بیرون برم گویا چند نفری اومدن و  یه سر « فرشیانزاد»دریا من میخوام با آقای 
برای یک خیابان کشی طویل که تا به انتهای خارجی خلجان که راه به باباحمید 
داره نقشه برداری کنن. اینم از نتایج اقدام قابل توجه پدرته که ماهها به دنبالش 

 .میدوید

کارا بیاختیار خندهام گرفت از هیجانات بابک که سرش درد میکرد واسه این جور  
به صدای بلند میخندیدم که مادرم سرش را داخل اتاق آورد: دهنتو ببند دختر، 
واسه چی قاهقاه میزنی؟ ناسالمتی عزاداریم و یه عالمه تو اتاق پذیرایی مهمون 

 .هست ها

به بابک که متحیر خنده من شده بود گفتم: حاال تو چرا جوش میزنی و اومدن 
 ه؟ چرا کارای آبادانی اینجا واست مهم شده؟شهردار و افرادش به هیجانت آورد

اوال این آقا مازیاره که میخواد منو به اون مراسم ببره. ثانیا لذت میبرم به سر درد -
 .نکرده دستمال ببندم

هر دو خندیدیم و بابک ادامه داد: راستش دریا، تو این مدتی که اینجا بودم آقای 
ریز رسوند، خالصه با همدیگه یه رفاقت بارها زحمت کشید و منو به تب« فرشیانزاد»

 .کوچیکی بهم زدیم و اگه االن اونجا باشم بدک نیست

ممنونم ازت، چون اگه االن خودم سالم بودم حتما اونجا تشریف میبردم! و درباره -
گنج به دست اومده از زیرزمینهای خلجان و این که باید بخشی از اون برای رفاه و 

کنن و حتی بهشون اخطار میدادم که باید با اون گنج   خدمات شهری اینجا هزینه
 .به رفاه و آبادانی این شهر رسیدگی کنن



                 
 

 

 (اعظم فرخ زاد )آخوندزاده|  معجزه خلجان رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir    مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان 

 

133 

 

بابک خندید: یه دفعهای شما بفرما برو بر مسند شهرداری تکیه بزن و با تعیین 
بودجههای آنچنانی صدها کلنگ بخر و به دست مامورین شهرداری بده تا اینجارو 

ر پیشرفته و مدرنیزه دربیاد! عزیز من، این جور کارا زیرورو کنن تا به شکل یه شه
 .زمان بره و به تالش و همت خود اهالی هم احتیاج داره

با عصبانیت گفتم: آقای یکتا اینجا گنجی پیدا شده که خدا میدونه از کدوم قرن 
 بوده نباید از همون گنج استفاده بشه؟

ی اشیا یافته شده تعیین خواهند من که نمیگم نشه و حتما یه روزی بعد بررسیها رو-
کرد که از کدوم قرن و از زمان کدوم پادشاه ایران بوده واال دریاجان، اگه من و تو 
مدیریت شهری خونده بودیم االن در شهرهایی مثل اینجا کاری میکردیم کارستون، 
در جایی که االن یه شیر پاک خورده حاللزادهای نیست ازم بپرسه آقابابک یکتای 

 ازی، شما چه کاره میدون هستین؟شیر 

همین دیگه جناب یکتا، شما نه سر پیازین نه ته پیاز، این همه به این شهر اهمیت -
میدین واسه این که شما ارزش و داشتههای باستانی این جارو درک میکنین و با 
درایت خودتون میفهمین که میشه این جا رو به شهری توریستی و یا به قول دریا، 

 .ده توریستی قشنگی تبدیل کردبه دهک

من و بابک به سمت در اتاق برگشتیم اون جا که مازیار گوینده این حرف ها با لبخند 
 .ایستاده و میان حرف ما پریده بود

مازیار گفت: البته جناب یکتا، از شما و دختردائی محترم عذر میخوام که مثل قاشق 
 .نشسته میون حرفاتون پریدم

نایه میزد و واقعا از بودن بابک یکتای غریبه در منزلمون ناراحت نفهمیدم مازیار ک
 !هست و یا به خاطر خوشایند بابک کنایه میپراند

من و بابک جوابی برای حرفهای مازیار نداشتیم بابک به طرف مازیار رفت: من 
 .آمادهام بریم



                 
 

 

 (اعظم فرخ زاد )آخوندزاده|  معجزه خلجان رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir    مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان 

 

134 

 

کار و تالش   آنها رفتند و من روی تختم دراز کشیده و از پنجره اتاقم در حال تماشای
زنهایی بودم که در حیاط بزرگمون روی اجاقها در حال پخت غذا برای مهمونای 
ناهار بودند. چشمم افتاد به نیمکت چوبی کهنه و رنگ و رو رفته گوشه حیاط که 
کنار لونه مرغ و خروسها قرارداشت. بیچاره پدربزرگم هر وقت به خلجان میآمد 

خروسهای فراوونش دونه میپاشید قبل  عصرها اونجا مینشست و برای مرغ و
اومدن ما به خلجان پدربزرگم تو این خونه زندگی میکرد و وقتی پدرم تصمیم به 
بازگشت گرفت، پدربزرگم برای این که ما راحت باشیم پیش دختر دیگهاش رفت 

تنها زندگی میکرد. حاال نیمکت چوبی زیر الیه نازک برف « ورنق»که در روستای 
ی مانده بود. البته از وقتی که ما به اینجا اومده بودیم مادرم نگهداری غریبانه ته

مرغ و خروس رو ممنوع کرد در حالی که در محالت پائین همسایهها طویله داشتند 
 .و گوسفند هم نگهداری میکردند

دو هفته تمام روی تخت ماندم و در این مدت پریا و ارشیا و عاطفه که در هر 
یاومد برای سرپا ایستادنم خیلی زحمت کشیدند آنها هر روز فرصتی به خونمون م

کمکم میکردند و منو دور تا دور خونه میگردوندند تا عضالت پاهام قوت بگیره و 
بتونم راه برم. خدارو شکر حرکت دستام عادی بود و فقط کتف سمت چپم مدام 

 .درد میکرد

منزلمون اومد او بعد یک شب بابک یکتا که در هتلی در تبریز اقامت داشت به 
 .نوشیدن یک فنجان چای به خونوادهام اعالم کرد که میخواد به شیراز برگردد

من حیرت میکردم که پدر و مادرم چهطور اونو تحویل گرفته و یه غریبه شیرازی رو 
 !به خونه راهش دادن

د و در مازیار که دید پای بابک یکتا به خونمون باز شده تقریبا سنگر را خالی کرده بو
طول روز رفت و آمد نمیکرد و فقط وقتی شب جمعهها مراسم عزایی برپا بود میآمد 

 .و ساعتی مینشست و میرفت

عمهجانم، گاهی مثل پروانه دور و برم میپلکید و خیلی بهم رسیدگی میکرد اون 
بیخبر از فاصلهای که میان من و پسرش مازیار افتاده بود، حس میکرد فردا پسفردا 

 !م که حاصل شد من عروسش خواهم شدسالمتی
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بابک برای ساعت دوازده شب بلیط پرواز به شیراز داشت باید زود به فرودگاه تبریز 
میرفت. اون در کنار خانوادهام اصال صحبتی در مورد ازدواجمان نکرد و حتی بهش 
اشارهای هم نکرد حرفی که مفهوم خواستگاری داشته باشه شاید رعایت عزادار 

ونوادههارو میکرد اما من از دستش دلگیر شدم اون میتونست درخلوت بودن خ
اتاقم کمی واسم حرفای امیدوار کننده بزنه و واسم تعریف کنه که بعد سقوطم و به 

 !کما رفتنم چه توضیحی به پدر و مادرم داده که اونا اینجوری تحویلش گرفتن

ونستم مثل سابق راحت هرچند من هنوز در جواب دادن بهش مردد بودم دیگه نمیت
درخواست ازدواجش رو بپذیرم، پس با راز بزرگ دلم چه باید میکردم مگه حرفهای 

 دکتر رو میشد فراموش کرد؟

با این حال من از بابک انتظار داشتم حاال که داشت میرفت باهام قدری صمیمیتر 
 صحبت کنه مثال دریاجان، مراقب خودت باش تا زودتر خوب بشی من بعد مدتی
 !به همراه خونوادهام برمیگردم و تو رو خواستگاری میکنم یا حرفهایی تو این مایهها

در این مدت بابک بیشتر سعی داشت تا با حرفهای طنز و شاد مثال روحیهام رو 
تقویت کنه اون موقع خداحافظی اتاقم اومد و با این جمالت از من خدا حافظی 

 :کرد

ی دکترت رو هر روز انجام بدی تا تن و بدنت دریاجان، تو باید ورزش های تجویز-
به حالت عادی برگرده منم قول میدم در تدوین و تالیف کتابی که تصمیم گرفتی در 

 !مورد تاریخچه خلجان بنویسی کمکت کنم

اون به کنار در اتاق که رسید گفت: انشاءاهلل دومین اثر تالیفی ما راجع به تاریخ 
 .شیراز خواهد بود

ا با این وضعیت پیش اومده که از راه رفتن و بیرون رفتن از خونه محروم گفتم: اتفاق
شدم، تصمیم دارم نگارش تاریخ اینجارو شروع کنم واسه همین باید با اشخاصی که 

 .از خلجان اطالعات مکفی دارند، مالقات کنم

 !در کنار اون کار لطفا استراحت و آرامش رو هم فراموش نکن-
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راقب خودت باش، از من خداحافظی کرد و رفت که از بقیه هم بابک یکتا با گفتن م
 .در سالن پذیرایی وداع کند

دلم سخت گرفت و ذهن خسته و بیمارم سریع به خونسردی و بیاحساس بودن و 
وفای مردها سوق پیدا کرد. آنها چهطور راحت میتونستند عشقشون رو در پس پرده 

 !سکوت و لب فرو بستنها پنهانش کنند

ه واسطه مشکلی که در آینده برای بچهدار شدن داشتم طبعا با مشکالتی روبرو من ب
میشدم ولی این ها نمیتوانست مانع و مهاری بر احساسات و عواطف عاشقانهام 

 باشد. دکتر که دوست داشتن و عاشق شدن رو برام منع نکرده بود؟

بود سر میز شام بیست روز از مرگ پدر بزرگم میگذشت و خانه خالی از مهمان شده 
پدرم داشت راجع به خیابانکشی در چند نقطه شهر واسمون صحبت میکرد ایشون 
میگفت: ما مجوز رو از استانداری گرفتیم و شهرداری مکلفه که دستورات داده شده 
رو اجرا کنه. دریاجان، اینا به راحتی به دست نیومده و از اتفاق پیدا شدن گنج به 

هالی خلجان که واقعا دلسوزانه از ابتدا تالش میکردن این طرف چندین نفر از ا
باالخره تونستن با به ثبت رسوندن گنج خلجان اعتبار و شهرتی برای شهر به دست 

 .بیارن

 .دست همه کسایی که زحمت کشیدن و هنوزم تالش میکنن درد نکنه-

اتفاق دخترم، در برنامه و مراسمی که به زودی شهرداری و ارگان های دیگهای به -
تشکیل خواهند داد از تو و مازیار و آقای بابک یکتا و چند نفر دیگه تقدیر خواهد 

 .شد شما برگ زرین دیگهای به افتخارات خلجان اضافه کردین

خندیدم: او...وه پدر جان، کی میره این همه راهو؟ حاال اهالی خلجان به کنار، بابک 
 !که از اونم قدردانی بشهکجای کاره، مگه اون واسه اینجا چی کار کرده  

مادرم خندید: تو مدتی که محل گنج تحت حفاظت پلیس و چندین سرباز بود و 
در سوز و سرمای طاقتفرسا کشیک میدادن « غار نغیم»افراد نیروی انتظامی پشت 

و در حال انجام وظیفه بودن، بابک مدام واسشون چای و غذا میبرده و ساعتها 
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ن صحبت میکرد تا بیچاره ها سرگرم بشن و دق نکنن کنارشون مینشسته و باهاشو
 مگه اینا خدمت نیست؟

پدرم گفت: زهراخانوم، اصل مطلب رو بگو که آقای یکتا در کنار اونا شروع کرد به 
تحقیق و پژوهش در تاریخ خلجان وحتی مطالب جالبی گردآوری کرد و به سازمان 

 .فرهنگی و هنری شهرداری ارائه داد

سیاهش را مرتب کرد و گفت: حاال که حرف به بابک یکتا رسید پس مادرم روسری 
بذار اینم به دریاجون بگیم که در طول مراسم عزاداری عمهجونت یواشکی بهم رسوند 
که دخترت دریا عروس منه، منم برای کشتن گربه دم حجله و اتمام حجت بهش 

داده و ما هم قبول  گفتم: تورانجان، دریا قبال به یکی از خواستگاراش جواب مثبت
 .کردیم

پدرم استکان چای را محکم درون نعلبکیش گذاشت: زهرا، تو واسه چی دروغ به 
 این بزرگی رو گفتی، کجا چنین برنامهای بوده؟

من هم به مادرم اعتراض کردم و پرخاشگرانه گفتم: مامانجون، کدوم خواستگار؟ 
 واستگارمه؟من به کدوم شیر پاک خوردهای جواب مثبت دادم، کی خ

چشمای مادرم از حیرت و شگفتی باز شد: چی کدوم خواستگار؟ بفرمایین این بابک 
یکتا نرهغول کیه، اون شیرازی اینجا چه غلطی میکنه، واسه چی دو ماه تموم از کار 
و زندگیش زده تو تبریز اطراق کرده بود و هر روز به بیمارستان میاومد و ساعتها 

 ه غیر این میتونه باشه که عاشق چشم و ابروت شده؟باالی سرت میایستاد، مگ

پریا و ارشیا بلند بلند خندیدند، مادرم غرید: خفه شید، االن همسایهها میشنون و 
 .فکر میکنن هنوز کفن پدرم خشک نشده من اینجا محفل شادی به راه انداختم

ورم ازم مامانجون، من نمیدونم بابک یکتا اصال چرا اینجا مونده بود، قسم میخ-
 !خواستگاری نکرده و حتی موقع رفتن هم چیزی بهم نگفت

واسه این که معرفت داره و نخواست تو این روزایی که ما درگیر مراسم و عزاداری -
 .هستیم حرف از عروسی و فالن بزنه
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پس مادرجون، به خودتون وعده ازدواجمون رو ندین که امکان داره اون که رفت -
 .دیگه برنگرده

ون ننهات! دریاجان، اوال اون بهم گفته آخر ماهه دیگه برمیگرده درثانی بازم آره ج-
 .معرفت داره که مردونگی کرد و تو رو از ما خواستگاری کرد

از روی صندلی یک متر باال پریده و به وسط اتاق رسیدم: بابک این کار رو کرده، من 
 که قصد ازدواج ندارم؟

 !تو غلط میکنی، چه حرفا-

هلل، اینجوری که تو پریدی وسط اتاق نشون میدی دست و پاهات به کار الحمدا-
 .افتادن

پریا به حرف خودش خندید و مادرم گفت: پس چی؟ متوجه نشدی تو آخرای 
مراسم عمه جونت دیگه کمتر پیداش بود، چون من بهش جواب رد دادم. البته در 

نیست ولی مازیار فکر و  این که مازیار پسر خوبیه و هیچ عیب و ایرادی نداره حرف
 ذکرش فقط شعره، آیا شعر و غزل واسه آدم نون و آب میشه؟

پدرم گفت: زهراخانوم، شعر گفتن و داستانسرایی کردن یه هنر بزرگه، هنری که 
هر کسی صاحبش نیست و خدا اون استعداد رو به همه نداده تازه اون سرکارم 

 میرفت دیگه؟

 بک یکتا از خیلی جهات واسه دخترمون پسندیدهتره؟جناب آقا، من نظرم اینه که با-

پدرم خندید: تا دیروز که خودتو میکشتی دریا با مازیار ازدواج کنه آقا بابک رو 
 دیدی و تغییر عقیده دادی؟

 .چون میدونم دریا انتخابش بابکه-

بذار از دریا بپرسیم ببینیم اصال خودش راضی هست که تو پیشنهاد خواهرم رو رد -
 ! دریاجان، آیا تو راضی به ازدواج با آقای بابک یکتا هستی؟کردی



                 
 

 

 (اعظم فرخ زاد )آخوندزاده|  معجزه خلجان رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir    مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان 

 

139 

 

با حرف پدرم احساس کردم این خود بابک یکتاست که ما در باغ حاججبار مقابل 
 !همدیگه ایستادیم و اون ازم جواب میخواست

اخمهام تو هم بود و من هنوز تکلیفم با خودم روشن نبود که چهجوری به بابک و 
تگار دیگهای جواب بدم. مهم این بود که آیا آنها بعد شنیدن مشکل مازیار یا هر خواس

اساسی من رو حرفشون میموندند یا فرار رو بر قرار ترجیح میدادند؟ جوابشون رو 
 .ندادم

 پدرم پرسید: زهرا، پس خواستگاری کردن آقای یکتا از دخترمون حقیقت داره؟

درم آقا بابک راجع به این وا، من چه مرگمه از خودم حرف دربیارم؟ به روح پ-
موضوع زیاد باهام حرف زد. ولی خب گیر مراسم عزای پدرم بودم و صورت خوشی 

 .نداشت در اینباره به کسی چیزی بگم

من از حرفهای مادرم، خونسردی بابک رو درک کردم که چرا موقع رفتن یه اظهار 
 !عالقه کوچیک و حرفی از آمدن و خواستگاری نکرد

 ت باشین ببینم دریاجان اول حرفش چی گفت؟خب دیگه ساک-

همه چشم به من دوختند و من که ته دلم غصهای قصهدار داشتم هیچ زمانی راجع 
به رازم نمیتوانستم حرف بزنم و اسرارم رو پیش اینا رو کنم؟ اگه مادرم میشنید از 

ده غصه دق میکرد و پدرم دچار افسردگی میشد. از االن نمیشد اینهارو نگران آین
 .نامعلوم بکنم

 :پریا که شدیدا در بهت و حیرت فرو رفته بود، پرسید

خب دریاجان، میتونی بگی چرا ازدواج نمیکنی، پس چرا از اول به اینجا راهش -
 دادی؟

پریا حق داشت اون شاهد صحنههای کمرنگی از عشق و عاشقیمان بود و میل داشت 
 !که نسبت به بابک بیعالقه شدم  بدونه بعد اون حادثه چه صدمهای به مغزم رسیده

 .من با سکوتم همان شب صحبت بابک و خواستگاریش رو تموم کردم
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خانواده در انتظار چهلم پدربزرگم در تکاپوی کارهای مراسم بودند. پریا باور نمیکرد 
من بابک را رد بکنم برای همین قصهها و داستانهای قشنگی از عروسی من و بابک 

ر از سنتهای خلجان و یه عروسی امروزی که در روز جشن میساخت یه عروسی دو
 .خود اهالیرو مات و متحیر خواهد کرد

یک روز در حیاط نشسته بودیم گفتم: پریاجان، من و بابک اولین کار متفاوت 
عروسی رو انجام دادیم این که آقا داماد خودش واسطه ازدواج شده! دختر، نمیدونم 

یلی راحت گذاشت و رفت. بابک یکتا محاله دوباره از مادرم چه جوابی گرفت که خ
 .به اینجا برگرده

 اوه دریاجان، از خودت قصه نساز، من نمیدونم تو چت شده؟-

درد و راز درونم مثل خوره به جانم افتاده و ذره ذره مرا میخورد و میسوزاند و من 
 !نمی تونستم با کسی راجع به این درد بیدرمانم حرف بزنم

پی بردن به راز و غصه درونم گفت: خواهرم، اهالی خلجان چارچوب  پریا، بدون
شکن نیستن و پایبند آداب و سنن خودشون هستن و ما هم سعی میکنیم برای 

 .حفظ حرمت اهالی زیاد سنتها رو رعایت کنیم و عروسی آبرومندی میگیریم

ا باید بعضی دریاجان، چرا خودتو در قید و بند محدودیتها نگه میداری؟ مردم اینج-
واقعیات دنیای امروزی رو باور کنن تا به پیشرفت برسن. اگه تحولپذیر نباشن 
همینطور گیر اظهار نظرات کهنه خودشون باقی میمونن همه جای دنیا همینطوره 

 :میفرماید ۱۱مردم باید تغییرات رو از خودشون شروع کنن، خداوند در سوره رعد آیه 

هر ملتی در عین این که باید برای بهتر « یروا ما بانفسهماناهلل الیغیر بقوم حتی یغ»
 .شدن تغییر کنن، باید حافظ هویتها و سنتهاشون هم باشن

 .پریا ما هم غیر این رو نمیگیم خواهش میکنم اینقدر تعصبی رفتار نکن-

تعصب و محدودیت باعث پیشامدهای غیرمنتظره و ناخوشایند میشه، تغییرات -
ار عمومی انجام بشه وگرنه اعمال نظر شخصی یه نفر عین باید همراه با افک

 .خودخواهیه ما باید به دیدگاههای شخصی هر کسی احترام بذاریم
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وای پریاجان، هنوز نه به باره نه به دار، ما داریم واسه آقا داماد فراری نظرات -
 !افراطی میدیم و شرط و شروط عقیدتی و برنامهریزیهای آنچنانی میکنیم

گفت: من خودم دوست دارم خونوادهام در روز عروسیم، تن شوهر آیندهام پریا  
کت و شلوار بپوشونن، به دستش چراغ بدن و روی صندلی بنشوننش و ساقدوش 

 .و سولدوش داشته باشه

با ورود مادرم به اتاق صدامون رو بریدیم، مادرم اگه صحبتهامون رو میشنید فکر 
 !کله دختراش زده است  میکرد هوای شوهر کردن بد جوری به

از پنجره صدای مرد دورهگردی که روزهای دوشنبه از شهر سردرود برای فروش 
اجناسش به این محل میاومد، در کوچه پیچید. پریا از جاش بلند شد: اوه، خزعلی 

 اومد میخوام برم ازش شونه چوبی بخرم. دریا، تو چیزی نمیخوای؟

م ببینم روی چرخ دستیش دیگه چه چیزای گفتم: صبر کن منم بیام با همدیگه بری
 عتیقهای داره؟

ساعت سه و نیم بعدظهر بود من و پریا شال و کاله کردیم و از خانه بیرون آمدیم. 
ننه سارا طبق روال همیشگیش پشت پنجره ناظر اوضاع بود و من فکر میکردم تا 

دنیا را خواهد ابدیت دنیا اون همیشه زنده و پایدار خواهد ماند و از پشت پنجره 
 !پائید تا زمانی که دنیا به پایان برسد

خزعلی دوره گرد به کوچه دیگهای پیچیده بود و پریا به خاطر رعایت حالم که لنگ 
لنگان میرفتم آهسته راه میرفت و ما دنبال خزعلی کوچه هارو میگشتیم در حالی 

کنیم. پریا گفت:   که اون معلوم نبود به کدام کوچه پیچیده که ما نتونستیم پیداش
مهم نیست حاال که حالت بهتر شده پسفردا که چهارشنبه بازاره میریم از اونجا واسه 

 .خودمون خرید میکنیم

گفتم: پریا، حاال که بیرون اومدیم بیا کمی قدم بزنیم خیلی وقته از خونه بیرون 
 !نیومدم، دیگه مغزم پوسیده
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دونستیم اما قناتی بود که سکوی ما از محلهای رد شدیم که اسم کوچهاش رو نمی
« آزدره»دو طرفش از سنگ پهنی بود. پریا گفت: یادم میاد مادرم میگفت این قنات 

هستش انگاری که مردم خلجان در قدیم مردههاشونو این جا میشستند البد اون 
 !موقع غسالخونه نداشتن دیگه

کنار قنات چندین زن در همین سرمای و زیر نور کمرنگ زمستانی روی سکوی  
نشسته و در حین صحبت تندتند لباسها و ظرفهاشون رو میشستند. آنها با دیدن ما 
که بهشون سالم دادیم سرهاشون بهم نزدیک شد و زیرلبی چیزهایی شروع به پچپچ 
کردند. ما توجهی نکردیم و از کنارشون رد شدیم یعنی ما دیگه به غیبتهای زنانه 

ر هم جزئی از وظایف روزانهشون هست که موظف عادت کرده بودیم، شاید این کا
 به اجراش بودند یا شایدم غیرارادی و از روی عادت انجام میدادند؟

 .پریا خندید و گفت: میگن عادت کردن آسونه ولی ترک عادت سخته، همینه دیگه

در حالی که پشتمون به آنها بود و داشتیم میرفتیم من داغی نگاهشون رو پشت 
 .دمگردنم حس میکر 

اهالی اینجا اخبار جدید رو هر روز در کنار همین قناتها به هم دیگه انتقال میدن. 
قناتهای مشهور اینجا پر آب و خنک بودند و ضمن قابل شرب بودن خاصیت درمانی 
هم داشتند و همین قناتها برای سیاحان و گردشگران چهقدر میتوانست جذابیت 

 داشته باشد؟

اکثر این آبها از کوههای اطراف سرازیر میشدند و اگه گردشگرایی در گرمای تابستون 
عرقریزان و گرما زده از آب این قناتها جون گرفته و خنک میشدن چهقدر براشون 
لذت بخش میشد، حیف.. حیف که در شناسوندن این منطقه به گردشگران و یا 

 .ی میکردندتبدیلش به منطقه گردشگری همه مسوولین کوتاه

من و پریا هر کدام در رویاهای دور و دراز خودمان آرامآرام در کوچهباغ خاکیش 
که حاال در زیر الیهای نازک از یخ و برف پنهان مانده بود پیش میرفتیم چنان غرق 

 !خود بودیم که نفهمیدیم کی به حسینیه فاطمیه رسیدیم



                 
 

 

 (اعظم فرخ زاد )آخوندزاده|  معجزه خلجان رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir    مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان 

 

143 

 

ون پخش میشود ما را در جای ناگهان شنیدن صدای بلندی که معلوم بود از میکروف
خود ثابت نگاه داشت. صدای مرد جوانی بود که شعر میخواند من و پریا با حیرت 

 :به همدیگه نگاه کردیم و به شنیدن شعر ایستادیم

 هر اورک آغریسینا من دئمرم درد و بال

 اوکسین دردی اوالرکی دل دیوانهسی وار

نه اینجا انجمن ادبی شعر و داستان وای، چه شعر احساسبرانگیزی! گفتم: پریا نک
خلجانه، یادم میاد مازیار ازم خواسته بود که یه روز همراهش بشم و به انجمنشون 

 برم؟

بعید نیست دریاجان، این جا حسینیه فاطمیهاس، من با مامان یه بار اینجا اومدم  -
 .روز شهادت امام هشتم بود

ادبیشون در حسینیه فاطمیه آهان پس خودشه، چون مازیار میگفت که انجمن -
 انجام میشه حاال چی کار کنیم بریم تو؟

آخه ما اهل شعر و ادبیم که بریم  12«دامارا باخ قان آل»پریا آهسته خندید: میگن 
انجمن ادبی؟ اعتراض کردم: پس چی؟ تاریخ و ادبیات با هم دیگه الفت دیرینهای 

میتونم خوب بنویسم و شنیدن دارن، من که تاریخنگارم اگه ادبیات ندونم اصال ن
شعرهای احساسی، حماسی و کالسیک و غیر هم که جای خودشو داره اگه آدم شعر 
رو با صدای شاعرش بشنوه که دیگه عالیه و حس و حال خوبی میگیره. حاال چه 

 کنیم، بریم تو؟

 دریاجان، یهویی عذرمون رو نخوان؟-

شنونده میخوان کی بهتر از ما  نه بابا، اون شعرای محترم واسه شنیدن شعراشون-
 دو تا شنونده؟

راستی پریا، یادمه مازیار میگفت که انجمنشون قبال در بهزیستی تشکیل میشده از -
دو سال پیش که اینجا تاسیس شده، شعرا و داستاننویسان و کال ادبا و صاحبان قلم 

 .اینجا گرد هم میان
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حاال اتفاقی راهمون به اینجا  واسه ما چه فرقی میکنه انجمن چیه و کجاست، ما-
 .افتاده و بهتره بریم تو

 !راس میگی، شاید مازیار هم االن تو انجمن باشه-

 .پریا سرش رو تکان داد: بعید نیست

من و پریا دل به دریا زدیم و داخل حسینیه شدیم. کفشهامون را در جاکفشی قرار 
که فضای تقریبا بزرگی   دادیم و پلههای مفروش را باال رفتیم وقتی داخل حسینیه

داشت شدیم، عدهای زن و مرد جوان و غیر جوان دور تا دور حسینیه روی پتوها 
نشسته و به مخدههای ماشینی تکیه داده بودند چند صندلی هم در کنار درب 

 .ورودی گذاشته شده بود

ما وارد شدیم و سالم دادیم پسری جوان که داشت شعر میخواند موقتا شعرش رو 
رد تا حاضران در آنجا به ما خوشامد بگن خانم جوانی از جاش بلند شد و به قطع ک

کنارمون آمد او با بیانی مودبانه ما رو به نشستن روی صندلیها دعوت کرد و به ما 
که مهمان تازه وارد بودیم، خوشامد گفت. او خودش رو زهرا عنصری معرفی کرد 

میخوام شعرتون قطع شد، من  و رو به حضار گفت: آقای رسول اصلی نژاد عذر 
خونواده آقای جامعی رو خوب میشناسم و حتما شما هنرمندان هم میشناسین این 
خانواده نزدیک به دو ساله که به شهر ما اومدن پدر ایشون برای پیشرفت شهرمون 

میگفتند هنوز خیلی از طرحهاشون « فرشیانزاد»خیلی تالش دارند و اونطور که آقای 
ر دست بررسیه ما قدمشون رو خوش یمن دونسته و توسط همین در شهرداری د

 .خیران و دلسوزان امید به پیشرفت فرهنگی خلجان داریم

حسن »خانم عنصری رو به پسر جوانی که مجری برنامه بود، گفت: ببخشید آقای 
اجازه بدین بعد اتمام شعر اقای رسول اصلی نژاد ، مهمونامون کمی از « باصریان

 . خودشون بگن

گفتم: خانم عنصری، از خوشامدگویی شما بسیار سپاسگزاریم. ما از کاشان به اینجا 
اومدیم ولی در واقع اصلیت خلجانی داریم و متولد همینجا هم هستیم و به سبب 
کار و شغل پدرم تقدیر ما رو به اون سمت کشور برد و ما در شیراز و یه مدتی هم 
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شحالیم که به کنار هم شهریهای خودمون در کاشان اقامت کردیم و حاال هم خو
 .برگشتیم

پریا بلند گفت: همشهریای عزیزم، هرچند من دوست دارم تا به شما بگم نزد هم 
والیتیهای خودمون برگشتیم. آیا شماها چیز زیادی از جلوههای شهری در اینجا می 

جا انجام بینین؟ آیا به کمکاری یا کمتوجهی مسئولین برای خدماتی که باید در این
بدن واقف هستین؟ خلجانی که با این تاریخ کهن و قدمت دیرینهای که داره، با 
این همه آثار باستانی افتخارآمیزش آیا حقشه که کارای عمرانی درش انجام نشه؟ 
اگه مسئولین این جارو شهر قلمداد میکنن باید کمکم از بافت روستایی خارجش 

نجام بدن جوری که به پیشینههای فرهنگی کنن و امکانات رفاهی شهری در اون ا
 !ارزشمندش لطمه وارد نشه

همه حضار برای پریایی که ناگهان به سخنران محفل بدل شده بود، دست زدند. زیر 
لبی گفتم: پریا واسه چی رو منبر رفتی اینجا انجمن ادبیه واسه چی از مشکالت 

 !شهری صحبت میکنی

عنصری داشتم. که نمیدونستم سمتش  من حین صحبت کردن چشم به خانم زهرا
چیه، چهرهای که احساس میکردم سالهاست اون خانوم رو دیدم و میشناسمش، 
موقع صحبت پریا او با زبان بدنش انگار میخواست درون پرخروشش رو فریاد بزنه 
و بگه جانا سخن از جانب ما میگویی! اما سعی میکرد برای مهار آن مهر سکوت بر 

چشمانش موجی مالیم از غم و اندوه را درمییافتم، به خودم گفتم:  لبانش بزند در 
چرا درون بعضی آدما از قیافهشون به راحتی قابل خوندنه، حتی وقتی که اونا تالش 

 دارند تا ظاهرشون رو عادی نشان دهند؟

من و پریا در حالی که چشم به تصویر امام علی)ع( که بر روی دیوار نصب بود 
بدالعلی صباحی که یکی از هنرمندان قصهگوی خلجانی بود در حال داشتیم، آقای ع

 !روایت قصهای بود که من و پریا محو شنیدن قصه شیرین او شده بودیم

پریا که هنوز در حس و حال خودش بود گفت: من از تمامی شما شاعران خوب و 
م. پراحساس خلجان، از همه هنرمندای دیگه عذر میخوام که بیمقدمه حاشیه رفت
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من و خواهرم حین قدم زدن اتفاقی راهمون به اینجا کشیده شد و حاال دوست 
 .داریم که شعرای شما رو بشنویم

مازیار کنار دست پسری که قبل ورود ما شعر میخواند نشسته بود و با حیرت ما رو 
نگاه میکرد حتما به خودش میگفت: این دخترداییهای منم عجب اعجوبههایی 

ا میگفتم بیا بریم انجمن ادبی ما، دم به تله نمیداد و حاال خودش هستن، هی به دری
 !و خواهرش خودسر و بدون تعارف و دعوت تشریف آوردن

مازیار مجبور شد به لبخندهای مداوم من و پریا که به طرفش حواله میکردیم جواب 
بدهد او به رسم احترام به فامیل بودنمان از جاش برخاست و به حضار گفت: این 
دخترخانومای جوون، در واقع از اقوام ما هستن و پدرشون آقای جامعی واقعا برای 

 .این شهر زحمت میکشن. اقوام عزیزم، منم به شما خوشامد میگم

خانم زهرا عنصری که فرم صورت قشنگش با چشمان غم گرفتهاش به دلم نشسته 
دین. انشاءاهلل که بود، گفت: این برای ما سعادتیه که شما به انجمن ما تشریف آور 

با همت اهالی و مسئولین، کتابخانه شهر احداث بشه و یه مرکز فرهنگی به وجود 
بیاد که بتونیم یه محل مناسبی برای انجمن ادبیمون داشته باشیم جایی که بشه از 

 .مهمونای عزیزمون آبرومندانه پذیرایی کنیم

راجع به تک تک خدماتی  پریا گفت: اتفاقا دغدغه ما هم همینه و همیشه تو خونه
که باید انجام بشه صحبت میکنیم حتم دارم این اتفاق مبارک به زودی خواهد 

 !افتاد

چای داغ و خوشرنگی که به ما تعارف شد، سرمای بیرون را از تنمون زدود. من 
چشم به عکسهای روی دیوار حسینیه داشتم و در عکس امام علی )ع( خیره شده 

در فضای معنوی مجلس فرو میرفتم، آهسته به پریا گفتم:  بودم و هر لحظه بیشتر 
طرح صورت خانم عنصری رو میبینی؟ چشمای خستهای داره. صورتش میخنده اما 

 درونش نه، اینطور نیست؟

پریا اخمهاش رو در هم کشید و زیرلبی گفت: بازم بشین قصه بساز، اینم از تاریخ 
 یها؟خلجان نیست که یهویی دربارهاش داستان بساز
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خانم عنصری به معرفی اعضای انجمن پرداخت و در میان آن جمع من از شعرهای 
خانم ناهیده یزدانی و وخانم فاطمه وجدی وخانم مریم صدائیان واقای حسین 
آسمانی و آقای حسین بی پروا و آقای سید سجاد بهشتی که با احساس و غرا 

میکردند و ما هم مشتاقانه  خواندند، خیلی لذت بردم. حضار با کنجکاوی نگاهمون
با گوش جان اشعار حاضران رو میشنیدیم. شعری رو اقای هادی فضلی نژاد راجع 
به خلجان سروده بودند، خواندند و خیلی به دلم نشست. در موردشون پرسیدم، 

 .گفتند که از شاعران بنام و قدرتمند انجمن ادبی هستن

استان سپری کردیم و با هنرمندان من و پریا ساعات خوشی رو در انجمن شعر و د
 .خوش ذوق و احساس آنجا آشنا شدیم

خانم عنصری به همراه آقای فخرالدین صباحی و اکرم یزدانی زحمت کشیده و ما 
همراهی کردند. پریا تو این هوای « بوش دیبی»رو تا رسیدن به کنار برج دیدهبانی 

ی بریم که بلندترین نقطه برفی میلش کشیده بود تا یه بار دیگه به تماشای برج
خلجان محسوب میشه. در طول راه خانم عنصری در مورد تاریخچه این برج عظیم 
اطالعاتی به ما میداد که من قبالدر موردش کمابیش چیزهایی شنیده بودم حتی در 

من به اتفاق مازیار داخل برج را دیده بودم « غار نغیم»همین اواخر و قبل از حادثه 
های و با مهارت طراحی شده بود داخلش طاقچه طاقچه و به شکل که چهقدر حرف

بیضی بود که قبال لونه صدها کبوتر بوده و من پرهای کبوترا رو که داخل برج رو 
 .زمین ریخته بود، مشاهده کردم

خانم زهرا عنصری که دیرش شده بود وقتی داشت ازمون خداحافظی میکرد، گفت: 
ر به تاریخ اینجا عالقمند هستید و در حال نگارش و من از این که میبینم شما چهقد

تالیف کتابی از تاریخ این منطقه هستین به خودم میبالم، زادگاه ما فراموش شدنی 
نیست و در هر برههای از زمان انسانهایی پیدا خواهند شد که به دیار مادریشون 

ه قبرستان ارزش بدن و برای پیشرفتش تالش کنن و کاری انجام بدن، آیا شما ب
 باباحمید رفتین؟

من گفتم: راستش از وقتی که اینجا اومدیم انقد گرفتار دانشگاه و پایاننامههامون 
 .هستیم که فرصت گشتن جاهای دیدنی این جارو نکردیم
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خانم زهرا عنصری گفت: اگه بخواین یه روز همراهیتون میکنم تا اون جارو از 
که در حال تالیف کتابی راجع به تاریخ   نزدیک ببینین دریاخانوم، این برای شما

 .خلجان هستین بسیار مفید و سودمنده

 .حتما من خیلی مشتاق دیدنش هستم-

هوا رو به تاریکی میرفت چندین سگ ولگرد دور و بر برج میپلکیدند. گفتم: پریا بیا 
زودتر برگردیم خونه که مادر نگرانمون میشه. ما یه روز دیگه هم اینجا می یاییم. 

 .اقای صباحی وخانم یزدانی ما رو تا رسیدن به خانه همراهی کردند

*** 

بعد از برگزاری مراسم چهلم پدربزرگم، روز تنگ غروب بابک یکتا با خواهر و خاله 
خود به خلجان آمدند. ارشیا در فرودگاه به استقبال آنها رفت من حالم بهبود یافته 

یرفتم، حرکت دستم عادی شده بود اما حال و روز بهتری داشتم حاال راحتتر راه م
درد نهانم به شدت روی قلبم سنگینی میکرد من هرگز نمیتونستم رازم رو با بابک 

 مطرح نکرده

با او ازدواج کنم. عذاب وجدان آزارم میداد شاید بابک دختری را که بچهدار نمیشد، 
 !نمیخواست

شلوغ بود و در آن روز  شب به میمنت ورود میهمانان شیرازی خانه از حضور اقوام
مراسم خواستگاری انجام گرفت و چون جواب مثبت از ابتدا به بابک داده شده بود 
قرار شد فردا ما محضری عقد کنیم و مراسم عروسی بماند برای ماه دیگر که باید در 
شیراز و در حضور مادر بیمارش انجام گیرد. از طبع بلند مازیار خوشم آمد که وقتی 

 .قرار گرفت، همراه خاله و خواهرش به منزلمان آمدنددر جریان 

پریروز برف سنگینی باریده بود و پدرم برفهای حیاط را وسط باغچه بزرگ جمع 
کرده بود ارشیا هم میان برفها آدمبرفی بزرگی درست کرده و کاله لبه دار مرحوم 

که مادربزرگم پدربزرگم را هم بر سرش گذاشته بود، شال بافتنی و کهنه پدربزرگ را  
براش بافته بود، دور گردن آدمبرفی پیچیده بود مادرم از رفتار ارشیا حرص میخورد 
اما پدرم میخندید و به مادرم میگفت: زهراخانوم، چرا بدت میاد مگه وقتی ما از 
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کاشان اینجا مهمون میاومدیم پدرت واسه شاد کردن بچهها وسط همین حیاط 
رو بر سر آدم برفی نمیذاشت؟ یادت میاد مادرت  آدمبرفی درست نمیکرد و کالهش

چهقدر غر میزد که شالی رو که خودش بافته بود به گردن آدم برفی نبنده؟ خب، 
 !حاال چرا حرص میخوری، خدا رحمتشون کنه

 .میترسم روحش آزرده بشه-

 .نه خانوم این روح توئه که آزرده میشه-

ی بود بدون توجه به طرز فکر سمانه خواهر بابک که زن جوان شاد و پرهیجان
متفاوت بعضیا کنار همون آدمبرفی مشغول درست کردن آدمبرفی دیگهای شد و ما 
همه در سرمای عصر گاهی زیر آفتاب کمجان ایستاده و به هنرنمایی سمانه خانم 
در درست کردن آدمبرفی مشغول بودیم. سمانه مجسمهساز بود و حاال انگار که در 

کی از شخصیتهای هنری است واقعا آدمبرفی قشنگی درست حال ساخت مجسمه ی
کرد و یک شال هم دور سرش پیچید اون با خنده گفت: اون آدمبرفی آقای مرحوم 
حاجرفیع صولتی بود اینم همسر مرحوم ایشون، حاال بیائید کنار مجسمههای این 

 .دو مرحوم وایستیم و عکس یادگاری بگیریم

دست دادهاش هنوز غصه داشت موضوع رو جدی مادرم که در غم پدر تازه از 
گرفت و با چشمانی گریان کنار آدمبرفیهای مادربزرگ و پدربزرگم ایستاد و عکس 

 !گرفت

هنگام عکس گرفتن مازیار شانه به شانهام ایستاد وقتی همه در حال بگو و بخند 
تی بودند آهسته در گوشم گفت: دریا من احساسم رو به خاطر تو سرکوب کردم و ح

جلوی روی مادرم هم ایستادم و اعالم کردم که من تو رو نمیخوام فکر نکنم تو عمرم 
دیگه دروغی بزرگتر از این بگم! مادرم صد بار منو ناله و نفرین کرد اگه خودم تو رو 
رد نمیکردم امکان داشت مادرم به صرف این که برادرش در سر گرفتن یک ازدواج 

اینجاست سهل انگاری کرده و دخترشو بهمون نداده فامیلی که غالبا جزو سنتهای 
حتما که جنگ فامیلی به راه میانداخت و اختالفات شروع میشد و کار 

 .خونوادههامون به قهر و کدورت میکشید ولی گفتم که من جلو روش دراومدم
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 با حیرت نگاهش کردم: علتش چیه مازیار؟

بیشتر جور درمیاد اونقدر محترمه علتش اینه که بابک یکتا آقای محترمیه و با تو -
قلبا هم خلجان رو دوست داره و داره با تو برای تالیف کتابی راجع به دیدنی ها و 
آثار باستانی اینجا همکاری میکنه. شما دو تا عاشق تاریخ و آثار باستانی هستین و 

صدا در کنار هم میتونین کارای ارزندهای به جامعه ارائه بدین برای همین بی سر و 
 .کنار کشیدم تا صدای مادرم اوج نگیره این به صالح هر دومون بود

 .شاعر محترم، ممنونم که اینقدر آدم فهمیده و شریفی هستی-

ناگهان اطرافمان شلوغ شد و من از غصه رازی که در دلم داشتم نمیتونستم بهش 
ادرت هر بگم که ای مازیار، اگه بهت جواب مثبت میدادم بعد ازدواج من با تو، م

روز گوش به زنگ خبر حاملگی من مینشست تا به همه بگه عروسش بارداره! مادرت 
در اینجا اینطور پرورش یافته و همه از عروسهاشون انتظار بچه آوردن دارند در 
جایی که من هیچوقت نمیتونستم آرزوهای مادرت و حتی خودت رو برآورده کنم 

ق میکشید یا سرم هوو میآوردی، برای و واستون بچه بیارم و شاید کار به طال
خونواده بابک و خودشم همینطور و هنوز معلوم نیست این قرار مدارهای عقد و 
ازدواجی که ما بین خونواده جامعی و یکتا گذاشته شده به سرانجام میرسه یا نه؟ 
چون من تصمیم دارم به همین زودی حقیقت رو بهش بگم چون میگن جنگ اول 

است. من در این قسمت هم نمیتونم آرزوهای بابک و مادر پیرش  به از صلح آخر 
 .رو بر باد بدم

اگر بعد ازدواج من و مازیار با همین ایراد اولیه دچار مشکل میشدیم طالق چاره کار 
بود از اونجایی که طالق در این شهر به شدت مذموم هست، زن حکم یه شخص 

ش رو از دست میده و باید نیشخندها فریب خورده رو پیدا میکنه و ارج و قرب خود
و نگاههای حقارت آمیز مردم رو تحمل کنه. افسوس که این راز رو نمیتونستم برای 

 .همه افشا کنم

فردا صبح زود از خواب بیدار شدم و بعد اقامه نماز لباسهای گرمم رو پوشیدم و وارد 
ختصاص داده بود حیاط شدم. اتاقهایی رو که مادرم به بابک و خواهر و فامیلش ا

پنجره بزرگ رو به حیاط داشت من عاشق این حیاط قدیمی دالنگیز بودم حیاطی 
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که یادگاری پدربزرگم برای مادرم بود. میخواستم هر جوری شده بابک متوجه 
حضورم در حیاط بشه. امروز روز سرنوشتسازی برای هر دو ما بود و شاید جشنی 

عیسی به دین خود »بودند کنسل میشد  رو که دو خونواده در انتظار برپائیش
 !«موسی به دین خود

من قبل رفتن به محضر باید تکلیفم رو باهاش روشن میکردم چه اشکالی داشت که 
شادی و هیاهوی دو خانواده که در تکاپوی عقد و عروسی ما بودند به هم بخوره، 

ست، آیا مگه یه عمر شادی و آرامش از دل خودم گرفته شده، ظلم در حق من نی
 این موضوع رنج و غصه خوردن نداره؟

تازه سه پله رو برای وارد شدن به حیاط پائین اومده بودم بابک رو دیدم که به 
همراه شوهرخالهاش آقای حیدری کنار درخت پیر و فرتوت گالبی ایستاده و دارند 
با همدیگه صحبت میکنند بابک تا منو دید، بلند سالم داد: به به، اول صبحی 

 دریاخانوم، شال و کاله کردن، به سالمتی کجا تشریف میبرن؟

از این که بابک بیدار بود و لباسای بیرون به تن داشت خیلی خوشحال شدم. آقای 
حیدری گفت: معموال آدمای اهل تحقیق و مطالعه زیاد عمرشونو تو خواب 

ین شهر در نمیگذرونن من حتم دارم دریاخانوم االن برای دیدن مکانی تاریخی از ا
 .حال رفتن بود

آقای حیدری حرف جالبی زد و حرف خوبی تو دهنم گذاشت گفتم: احسنت به شما 
برم « شاه قلعه»که خوب آدمارو میشناسید درسته، من االن میخواستم به کنار کوه 

چون حقیقتش تا حاال اونجارو ندیدم میخوام قسمتی از پروژه دانشگاهیمو به اون 
 .اختصاص بدم

حیدری گفت: همیندیگه، کار باید به وقتش انجام بشه اگه االن راه بیفتین تا آقای 
 .وقت صبحونه که همه بیدار شدن برمیگردین

 شما با ما نمییائین؟-
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آقای حیدری دستی به شانه بابک که این حرف رو زده بود، زد و گفت: وقتی آدم 
ستن و قصد خودشو بندازه وسط دو جوونی که در آستانه عروسی کردن هم ه

 .معنیش برجستهتر میشه« مزاحم»گشت و گذار دارن، اون وقت کلمه 

به صدای خنده کمی بلند آقای حیدری همسرش زرین خانوم و سمانه از پشت 
 .پنجره اتاق دیده شدند

من و بابک از در حیاط که به کوچهباغی طویل که مستقیم راه به خارج شهر خلجان 
حیاط تقریبا هیچوقت استفاده نمیشد و ما برای رفت  داشت بیرون رفتیم. از این در 

و آمد همیشه از در دیگرخونه که به خیابان شهدا راه داشت استفاده میکردیم. در 
حال بگو و بخند، گفتم: بابک میبینی، این یکی در حیاط از حوزه استحفاظی ننه سارا 

 !ادرم بدهدیگه کامال خارجه و نمیتونه ما رو رصد کنه و گزارشش رو به م

 .بابک خندید: از کجا میدونی شاید اون گزارشگر صدا و سیمای تبریزه

من و بابک در سکوت صبحگاهی کوچه آرامآرام راه می رفتیم و گوش به صداهایی 
که از حیاط خانه ها شنیده میشد می دادیم. گاو و گوسفندانی که در انتظار رسیدن 

ردان و صحبتهای بلند زنان خانه سمفونی علوفه به صدا درآمده بودند با سرفههای م
به راه انداخته بودند دیوارهای کوتاه کاهگلی که بعضی جاهاش فرو ریخته بود 

 .غمی از گذشتههای دور را در دل مینشاندند

همین دیوارها صدها سال میشد که شاهد این سر و صداها و رفت و آمدهای 
روازه دنیا عبور میکردند: تولد و مرگ! انسانها و حیواناتی بودند که هر ساله از دو د

آه، پدرم چه خوب معنای زندگی رو برام به تصویر کشیده بود. مرور و زیر و رو 
 !کردن سرنوشت انسانهایی که قرنها پیش میزیستند و حاال نیستند، خیلی غمانگیزه

رسیدیم بابک تند و تیز شروع به « شاه قلعه»من و بابک وقتی به نزدیکی کوه 
دن به سمت کوه کرد و پشت سنگی پناه گرفت و به نمایش دادن پرداخت: دوی

 .دریاجون، سریع خودتو به جای امنی برسون تا از حمله قشون دشمن در امان باشی
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خندیدم و در دلم احساس غرور کردم وقتی یک نفر شیرازی اینقدر به تاریخ شهری 
هستم از تاریخش اطالع داشته  عالقمند بشه حتی بهتر از خودم که اهل و زاده اینجا

 .باشه به شور و ذوق وصف ناپذیری میافتادم

واسه این که کم نیاورم و به خودم ثابت بشه که قدرت و توان پاهام برگشته و 
موردی ندارم من هم سعی کردم قسمت سرباالیی کوه رو باال دویدم و نفسزنان در 

ن دستهامون رو گرم میکردیم به کنارش ایستادم. هر دو در حالی که با بخار دهنمو
تماشای کوهی ایستادیم که زمانی دژ دفاعی محکم و قدرتمندی در این روستا بود 
مکانی امن برای اهالی شهر، که در زمان حمله دشمن به ایران از خود دفاع میکردند 
شاید هم زمانی مقر نظامیان بوده که برای حفظ آب و خاک در طول جنگ و مقابله 

 .از این دژ استفاده میکردند با دشمن

گفتم: بابک در طول این مدت من هر چی تحقیق کردم و از اهالی سوال کردم مردم 
از خیلی مکانها و آثار به جا مانده باستانی شهر داستانهای جالب و افسانهای تعریف 
میکردند که متاسفانه هیچ کدوم مستند نبوده و تاریخ دقیقی نداره و اکثرا روایتی 

ت بر این اساس نمیشه راجع بهشون با قاطعیت صحبت کرد، حتی از هس
امامزادهای بهت بگم که درست وسط شهر قرار داره و مثل یه اتاق میمونه و دور و 
برش رو مفروش کردند و قبر اون شخص درست وسط اتاقه و روشو با پارچههای 

یشه من تعجب سبز پوشوندن، دور و بر قبر فرو ریخته و آجر و سیمانش دیده م
 میکنم چرا در تعمیر اون آرامگاه که معلوم نیست مال چه کسیه، اقدام نمیکنن؟

 بابک گفت: پس چرا من اونجارو ندیدم؟

گفتم که! چون مستند نیست و هیچ هویتی نداره زیاد صحبتش رو نمیکنن با این -
 .حال یه روزی وقت شد اونجا میبرمت

ز برآمدگی کوه نشست و گفت: نباید که بابک نفس بلندی کشید و روی قسمتی ا
مردم برای هر کار کوچیک و بزرگی از مسوولین و یا افراد خیر انتظار داشته باشن، 
مخصوصا که اهالی خلجان اون جارو به عنوان امامزاده پذیرفتن هرچند اون 
امامزاده بدون نام و نشون باشه. اونا میتونن در ایام سوگواری امامان و پیامبران 

خصوصا ایام محرم و صفر مبلغی رو از مردم به عنوان احسان و خیرات جمعآوری م
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کنند و فرد معتمدی رو انتخاب کنن تا با قبول مسوولیت اون مکانها رو مرمت و 
 .بازسازی کنند

نمیدونم اصل جریان چیه، شاید همشون با همدیگه هماهنگ نیستن و نمیتونن -
 !کاری صورت بدن

اده افتادم و سنگهای قدیمی و کهنهاش از الی دیوارها پیدا بود و به یاد همون امامز 
 .روشون نوشتههایی داشت که به مرور زمان نوشتهها محو و کمرنگ شده بودند

بیاختیار نیرویی گرفتم تا حقیقت تلخ توی دلمو به همین مردی که خیلی دوستش 
لیف خودمون رو میداشتم، بگم. من امروز باید حقیقت رو به بابک میگفتم و تک

« ابودجانه انصاری»روشن میکردم. بلند گفتم: بابک میای به کنار آرامگاه امامزاده 
 بریم؟

وای دریا، تو چهقدر در نشون دادن اونجاها بهم سهل انگاری کردی؟ اونجا دیگه -
 کجاست؟

واال مردم خلجان در موردش باز هم از روایات حرف میزنن و تاریخ دقیقی ازش -
وال میگن اون فرد یکی از صحابه پیامبر بوده و هنوز اطالع دقیقی در دست ندارن. ا
 نیست

ای بابا، چهقدر عجیبه؟ چرا تا حاال مورخان و تاریخنگاران و نمیدونم کارشناسان یه -
 تحقیق درست و حسابی نکردن تا اطالعات کافی رو به درستی رقم بزنند؟

 .گفتیها« شاه قلعه»بابک اینم از همون حرفائیه که االن کنار -

 بابک از جاش بلند شد و خودش رو تکاند: حاال اول صبحی واسه چی اونجا بریم؟

میخوام کنار اون مکان قوت معنوی بگیرم و یه حرف اساسی... اوه نه یه راز مهم -
 رو بهت بگم؟

بابک خندید: بازم چیز جدیدی تو خلجان کشف کردی؟ مثال یه مکانی... گنجی یا 
 ...ییه مومیای
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وای کافیه بابک! این حرف مربوط به ما دو نفر میشه میخوام موضوعی رو قبل -
این که پیوندمون دائمی و رسمی بشه باهات درمیون بذارم. در واقع نمیخوام 
خودمو دستخوش رویاهای بیحقیقت کنم میدونی، خونوادهها عجله دارن تا ما 

 .راه میرسه زودتر عقد کنیم چون به زودی ماه مبارک رمضان از 

 !هوو...م، انگاری موضوع جدی شد-

بعله یه چیزایی هست که ما باید باهاش جدی صحبت کنیم و این رازی که در -
 .دلم دارم دقیقا مربوط به زندگی و آینده ما میشه

یعنی چی، چرا االن که فقط یه روز به عقد و عروسیمون مونده تو تصمیم به حرف -
 زدن گرفتی؟

ای نیست و اگه دو نفر حتی در آخرین لحظه هم متوجه مشکالت برای من مسئله-
 !و اختالفها بشن، کنار کشیدن ایرادی نداره

 !عجب، منو باش که همچنان فکر میکردم که تو چیزی رو کشف کردی-

خندیدم: وای بابک اونقدرا هم که فکر میکنی کریستف کلمب نیستم یعنی جربزهشو 
 !اتیهندارم ولی خوب این یه مسئله حی

 باید شاهد اقرار رازت باشه« ابودجانه انصاری»حاال چرا امامزاده -

 .میدونی بابک، من میگم باید همین االن بریم-

 .اتفاقا منم راضیم اونجا بریم و تو راز دلتو بهم بگی-

 اوه بابک کوتاه بیا! من حالم خوش نیست میتونی کمی جدی باشی؟-

بعد اون صحبتها قول و قراری به همدیگه  به خدا من جدی هستم چون اگه قراره-
 !بدیم باید شاهدی داشته باشیم تا بعدا نتونیم زیر حرفامون بزنیم

به فکر فرو رفتم راستش بابک بد نمیگفت و من در رفتن به مکانی که واقعا شاهد 
گفتگوی ما باشد به فکر افتادم من و بابک در آن مکان یا برای همیشه از همدیگه 

 !دیم یا پیوندمون رو رسمیت میبخشیدیموداع میکر 
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به یاد خوابی که در بدو ورودم به خلجان دیده بودم افتادم. خوابی عجیب و تاثیر 
 !شهید« خدیجه خاتون»گذار مزار 

بریم تا شاهدی « خدیجه خاتون»گفتم: بابک تو درست میگی بیا به کنار امامزاده 
 .روحانی داشته باشیم

 چرا اونجا؟-

اول ورودم به اینجا خوابش رو دیده بودم و... سکوت کردم چشمام  راستش روز -
به اشک نشست. بابک به تماشای چشمان اشکی اشکآلودم نشست و بعد دستم رو 
گرفت و ما در سکوت تلخی که بینمون ایجاد شده بود به سمت امامزاده به راه 

 .افتادیم

 ین برین تو؟زن همسایه که ما رو کنار امامزاده دید پرسید: میخوائ

 .بله خانوم، لطف کنین درو وا کنین-

 .روز خوبی اومدین جوونا امروز پنجشنبه است و روح اموات آزاده-

« خدیجه خاتون»ما صلواتی فرستاده و وارد حیاط کوچک و سنگفرش امامزاده 
شدیم زن همسایه یک بسته شمع به دستم داد و من در همون روشنایی صبحگاهی 

رمقش رو روی برفهای نشسته در گوشه دیوارها پهن کرده بود، که آفتاب نور بی
شمعها رو روی برآمدگی سنگهای سیاه گذاشتم و روشنشون کردم. بعد رفتن زن 
همسایه ما در حیاط تنها شدیم. بابک روی سکوی کوچک کنار در ورودی نشست و 

شستم و به تماشای در و دیوار قدیمی امامزاده پرداخت. منم روی سنگ کناریش ن
 گفتم: بابکجان، آیا عشق و دلدادگی به نظرت چیز مسخرهایه؟

 پوزخندی زد: اگه اینطور بود من االن اینجا چیکار میکردم؟

میگم این دنیا انقدر وسیع و جا داره که در هر ساعتش صدها عاشق و معشوق با -
نعی در پیوند هم دیگه پیوند میبندند و دنیارو با قیافه جدیدی میبینند. حاالم اگه ما

 ...ما به وجود اومده باشه

 بابک به میان حرفم پرید: حرف تازهای میشنوم چه مانعی به وجود اومده؟
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اگه اجازه بدی میگم. بابک، شاید ما هم با قیافه جدید وارد میدان زندگی بشیم و -
 !خاطرات آشنایی و گذشتهمونو فراموش کنیم

 م؟مگه دیوونه شدیم، چرا باید فراموش کنی-

 :بابک گیج و مبهوت نگاهم میکرد وقتی جوابش رو ندادم با لحن تندی گفت

منظورت چیه دریا، خیلی گنگ و مبهم صحبت میکنی اول صبحی واسه چی حال -
 آدمو میگیری؟

میدونی بابک من از بیگانگی بین زن و شوهر میترسم نباید هیچ رازی بین زن و -
کافیه که همدل آدم باشه برای همین شوهرا وجود داشته باشه من معتقدم مرد  

هیچوقت برای ازدواج با یه مرد پولدار مشتاق نبودم چون بعضیاشون به واسطه 
پولشون دخترهای بیچاره رو به سقوط وامیدارن... منم اعتراف میکنم که سقوط 

 .کردم آسیب دیدم و بدبخت شدم

تو چی گفتی دریا،  بابک از جاش پرید و خودشو به نردههای آهنی دور قبر کوبید:
 کی بدبختت کرده؟

خوشحالم که اون موقع تو هم در آذربایجان بودی و زمانی که من از «! غار نغیم»-
 باال به پائین سقوط کردم تو زود در جریان قرار گرفتی و شاهد ماجرا بودی؟

 ...َاه، خدا لعنتت کنه دریا! فکر کردم منظورت از سقوط-

 خیلی آسیب دیدم خودت که شاهد بودی؟ نه عزیزم، من در اون سقوط-

بعله دو ماه تمام که در کما بودی و من قید کار و زندگیمو تو شیراز زدم و هر روز -
 .باالی سرت بودم

 دیدی من چهطور دست و پام شکسته و له و لورده شده بودم؟-

 .درسته دو عمل جراحی روی پاهات و یه عمل جراحی رو شونهات داشتی-

ای ظاهری بودند که همه دیدند ولی متاسفانه هیچکس آسیبها و عمل اونا آسیبه-
 !جراحیهای داخلی رو نه دیدند و نه ازشون مطلع شدند
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امکان نداره دریاجان، دکترت هر روز شرح احواالتت رو تمام و کمال به من و پدرت -
 میداد؟

و سرم رو میون دستام گرفتم و بغض گلویم شکست: آه بابک، من بدبخت شدم 
عمل جراحی داخلی، چندان موفقیت آمیز نبود و پیامد خوشی نداشت بلکه مصیبت 

 .بزرگی هم به سرم اومد

بابک روشو به سمت آرامگاه گرفت انگار که با فرد درون قبر صحبت میکند گفت: 
میدونم چی به سرت اومده؟ این اتفاق در پی یک حادثه غیرارادی بوده و از روی 

فته واسه همین برا من قابل قبوله، چون حادثه هیچ وقت لغزش و عمد صورت نگر 
خبر نمیکنه و انسان در همین زندگی ماشینی امروزی هر لحظه و ساعت در معرض 

 !حوادث غیرمترقبه است. پس دریاجان، چرا فکر میکنی ممکنه سرزنشت کنم

بستری  بابک باالی سرم آمد و شانهام را نوازش داد: من همون وقتا که در بیمارستان
بودی صدها بار خدا رو شکر میگفتم که تو در اون سقوط وحشتناک که آدمای سارق 
و قاچاقچیان دور و اطرافت بودن، زنده و سالم موندی االنم به جای شکرگزاری چرا 

 ناشکری میکنی، دریاجان؟

واسه این که حقیقت تلختر از اونیه که تو حدس میزنی، تو قلب دریایی و رئوفی -
 ...ه از روی مردانگی و غیرتت موضوع رو قبول کردی اماداری ک

گریههای آرامم به هقهق بلندی تبدیل شد بابک در کنارم نشست ما هر دو لحظاتی 
را به تماشای شعلههای لرزان شمعها دوختیم احساس میکردم گرمی مالیم شمعها 

روز برای  در وجودم جاری میشه. بابک گفت: دریاجان، تمامی اتفاقاتی که در اون
 .تو افتاد برای من بیاهمیته و همه چی قابل قبوله

نه تو دیگه تاب و تحمل شنیدن این یه راز بزرگ رو که االن برات فاش خواهم کرد، -
 !نخواهی داشت

بابک سگرمههاش رو به شدت درهم کشید و چشمان پرسشگرش را به من دوخت 
اگه دارم گریه میکنم به خاطر  و وحشتزده و پرسوال نگاهم کرد گفتم: بابکجان، من

توجیه کردن و یا به رحم و رافت درآوردن دلت نیست، و یا برات اشک تمساح 
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نمیریزم بلکه من دلم واسه خودم میسوزه و دارم به خاطر نقصی که یک عمر 
زندگیمو تحت تاثیر قرار میده، گریه میکنم وگرنه من آمادگیشو دارم که تو شرایط 

و منو ترک کنی و بذاری بری! فوقش یه مدتی در هجر و فراقت منو ممکنه نپذیری 
اشک میریزم بعدش تموم میشه و میره و من آروم میگیرم، فرداش مرد دیگهای سر 
راهم قرار میگیره و وارد زندگیم میشه و این قصه همچنان تا زمان پیریم سر دراز 

بگیره اما حقیقت خواهد داشت. تا شاید کسی شرایطم رو بپذیره و پیوندی صورت 
 ...اینه که

 .دکتر فقط به خودم گفت تا من و برای همیشه فقط خودم بسوزم و بسازم

دریا حسابی کنجکاوم کردی راستش من عقلم به هیچ موضوعی قد نمیده که تو -
 اون حادثه دیگه دچار چه دردی شدی؟

 .اوف بابک، یه درد بیدرمون و غیر قابل عالج-

 .وندیها، دریا فقط مرگه که چاره ندارهای وای حسابی منو ترس-

چرا، غیر مرگ یه چیزای دیگهام هستن که چاره ندارن من این راز رو غیر تو هرگز -
برای احدی نمیتونم افشا کنم حتی خونوادهام و برای تو هم مجبورم، چون فردا 
مراسم عقدکنون ماست و من نمیخوام بهت دروغ بگم و حقیقت رو نگفته باهات 

 .زناشویی ببندم پیوند

بابک سرش رو به میلههای سبز امامزاده تکیه داده و صورتش رو بین دستاش گرفته 
بود و من چشم به صورتش دوخته بودم تا هر لحظه اشک از میان انگشتانش 

 .بچکد

صدای بم و آرومش رو از البالی انگشتاش میشنیدم: دریا خواهش میکنم بیشتر از 
 .بهم بگو این دقمرگم نکن و رازت رو

میترسم بابک هم از بابت تو هم از بابت خودم، میترسم دیوار جدایی بینمون کشیده -
 !بشه و ما هر کدوم پشت این دیوار یه عمر در انتظار هم بشینم تا دق کنیم
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فعال که تو همین حاالشم داری دق مرگم میکنی دریا، چرا در گفتن حرف اصلی -
 اینقد حاشیه میری؟

دم و وقوع هر اتفاقی را به جان خریدم و گفتم: دکتر بهم گفت که دو دل به دریا ز -
جراحی داخلی توسط دکتر سیفی روت انجام گرفته و حاصلش این بوده که قدرت 
باروری من، چه میدونم تخمدونام از بین رفته و من هرگز باردار نخواهم شد میدونی 

 .بابک حقیقت خیلی تلخیه، یعنی من نابارورم

این حرف از شدت بیحالی سرم را به دیوار سنگی تکیه دادم. فاش کردن  بعد گفتن
این خبر بزرگ به سنگینی کوه عظیمی بود که مدت زمان خیلی زیادی روی شونههام 
سنگینی میکرد. نفس بلندی کشیدم و به طرف آرامگاه رفتم و کنار بابک ایستادم و 

ی بانوی سیده شهید، حاجتم سرم رو به نردههای سبز امامزاده تکیه دادم: آه ا
 خواهی داد؟

ندایی از درونم نهیب زد: دریا مگه تو دختری ساده و عامه و یا بیسواد هستی؟ تو 
مدرک دکترا داری و در طول بیست و شش سال عمرت صدها کتاب خوندی! کجا 

این بانوی « خدیجه خاتون»دیده شده زنی که نازا شده صاحب بچه بشه، آخه 
 میتونه واست بکنه، از آسمون بچه تو بغلت بندازه؟محترمه چیکار 

از فرط این تفکرات ناامید کننده که احاطهام کرده بود به گریه شدیدی افتادم و این 
در حالی بود که سه زن که چادر سیاه بر سر داشتند وارد حیاط امامزاده شده بودن. 

شونده بود و دختری اونا با دیدن مردی که از شدت اندوه صورتش رو با دستانش پو
که از درد درونش ضجه میزد برای دلداری نزدیک شدند یکی از زنها که الغر اندام 
بود گفت: شما دو جوون میخوایین با هم ازدواج کنین و خونوادههاتون مخالفن، 

 آیا عاشق معشوق شدین؟

زن دیگه گفت: دو نفر ریش سفید شهر رو وکیل کنین و بفرستین برن پیش امام 
ه که روحانی روشنفکریه تا پیشقدم بشه و با خونوادههاتون صحبت کنه تا جمع

 .وصلت به خیر و خوشی انشاءاهلل صورت بگیره
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زن دیگر روی سکوی سنگی کنار بابک نشست و گفت: از خانم سیده قطع امید 
نکنین اون هیچ کسی رو دست خالی بر نمیگردونه. شما که لیلی و مجنون نیستین 

 سین؟به همدیگه نر 

 .اگه وقت دیگهای بود از تشبیهی که کرد قاه قاه میخندیدم

من و بابک میان زنها و تعبیر و تفسیرهایشان محاصره شده بودیم نزدیکتر رفتیم و 
 .فاتحهای برای روح پرفتوح بیبیخاتون خواندیم و از امامزاده بیرون آمدیم

ه با همدیگه حرف حاال احساس سبکی میکردم ما تا رسیدن به خونه حتی یک کلم
نزدیم هرچند هر دو از سکوت وحشتناک و جو ناخوشایندی که بینمون ایجاد شده 
بود، زجر میکشیدیم و هر کدام هزارها فکر منفی و ناامید کننده در سر داشتیم. بابک 
بیشتر از من در حصار این حقیقت زجرآور قرار داشت و بعد این جواب سرنوشت 

 !یوند یا جداییساز ما به دست او بود، پ

از همون در وارد حیاط شدیم و با کمال تعجب آقای حیدری رو که در کنار حوض 
ایستاده و یخهای روی آب رو میشکست، دیدیم. خاله زرین داشت لباسهای مثل 
چوب سیخ شده رو از روی بند برمیداشت. آقای حیدری با ورود ما سرش رو بلند 

 :کرد

ت شناس! خوب موقعی اومدین. زهراخانوم خسته نباشین عروس و دوماد وق-
سفره رنگین صبحانه رو چیده. به به، اگه بدونین چیا قراره بخوریم! سرشیر طبیعی، 
کره خوشمزه حیوانی، عسل طبیعی و پنیر محلی محشر، ببین این چند روزه با این 
پرخوریا چهقدر وزن اضافه خواهم کرد تازه حاج آقا واسه صبحانه فردا داره یه 

 .کلهپاچه معرکه تدارک میبینه

آقای حیدری که ذاتا مرد شوخ طبعی بود به حرفهای خودش بلند خندید و بعد 
روی صورت ما دقیقتر شد: بسم اهلل، شما دو تا پرنده عاشق شاد و شنگول از خونه 

 !پر گرفتین و رفتین، چی شده جن دیدین؟ چرا مثل برج زهرمار شدین
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ید وقتی جوابش رو ندادیم نزدیکتر آمد و پرسید: او باز هم به حرف خودش خند
دعواتون شد؟ ای بابا، طبیعیه که دختر و پسر قبل عقد یه عالمه اختالف و تضاد 

 .فکری داشته باشن خالصه یکی باید کوتاه بیاد

خاله زرین که گوشهاش به حرف شوهرش حساس شده بود نزدیکتر آمد و راست 
نگاهمون کرد. وقتی چیزی دستگیرش نشد وارد  ایستاد و با ابروهای درهم کشیده

 .راهرو شد ولی انگار که پشیمان شده باشد، مجددا سریع بیرون آمد

آقای حیدری با حرف خودش انگار از خواب بیدار شده باشد مثل خرگوش تیزپا به 
طرفمون پرید و خاله زرین هم به دنبالش! من و بابک زیر شاخههای آویخته و لخت 

زردآلو ایستاده بودیم. او با سماجت پرسید: شماها از ازدواج کردن با  و عور درخت
 همدیگه پشیمون شدین؟

خاله بابک گفت: واال این کارا خوبیت نداره، شما این همه مدت با همدیگه آشنا 
بودین و هزارها حرف و حدیث داشتین و به توافق رسیده بودین؟ دیگه کدوم اسرار 

 نهانتون آشکار شد؟

یدری گفت: چرا تا این مدت اختالفهاتونو حل نکردین؟ چرا واسه االن که یه آقای ح
 روز به عقدتون مونده فهمیدین باب همدیگه نیستین؟

مرد میگفت و زنش جواب می داد: آره به قرآن، آخه زشت نیست دو خونواده رو 
مترسک خودتون کردین، زشت نیست ناسالمتی ما این همه راهو کوبیدیم اومدیم 

 .ر خیر راه بندازیم شماها تازه دبه درآوردین؟ خوبیت ندارههاکا

 بله آقا بله، به واهلل تو همین روستا هزار حرف و تهمت بهتون میبندن؟-

 خندیدم و گفتم: آقای حیدری اینجا شهره نه روستا؟

خاله زرین امان نداد و گفت: ناسالمتی ما که مهمون کار خیر بودیم االن باید دست 
م پیش خواهر مریضم؟ باید بهش بگیم این دو تا جوون ما رو مضحکه قرار خالی بری

 دادن؟
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ما جوابشون رو نمیدادیم اونا هم به شدت در حال بریدن و دوختن بودند: جوونای 
 نادون یه کالم بگین ببینم شما شرمندگی سرتون میشه؟

 ون میشه؟خاله زرین هوارش کمی بلندتر بود: نه بابا اصال بگین شرم و حیا سرت

دریاجان، مادرتو هنوز عزاداره پدرشه، اما به خاطر سنت پیامبر که گفته جلو کار -
خیر سنگ نندازین آستین باال زده تا کارا زودتر رو براه بشه یعنی قبل فرا رسیدن 

 ...ماه مبارک رمضان، اونوقت شماها

مون کردند زن و شوهر فلسفه باف دقایقی دندون روی جیگر گذاشتند و مبهوت نگاه
تا در سکوت ما، فقط از روی خطوط صورتمون علت ها را بفهمند. من در برابر سکوت 

 !بابک حرفی نداشتم و او بود که باید سکوتش رو می شکست

دلم در غصه از دست دادنش از همین حاال در سوگ نشسته و انبار اندوه شده بود. 
ار منو و بابک به جدایی بکشه حس نفرتانگیز دیگهای هم آزارم میداد این که اگه ک

آیا مازیار شادمان نمیشد؟ هرچند شادیش را در لفافهای از همدردی می پوشاند! 
بدون کالمی به سمت پلهها به راه افتادم تا به اتاقم برم و فکری به حال زارم بکنم 

 !تا جلوتر رفتم پشت پنجره اتاق ها پر بود از آدمهای زل زده به ما

رگ اتاق پذیرایی، پدر و مادرم و ارشیا نگاهمون میکردند از پنجره در پشت پنجره بز 
وسطی، پریا و ننه سارای پیر و از اتاق میهمانها سمانه در حال تماشای صحنههای 
درون حیاط بودند، وای که ننه سارا فردا برای کسانی که به عیادتش میآمدند چهقدر 

 !حرف داشت

و برای صبحونه دعوت کرده؟ بازم اگه کله نمیدونم مادرم کله صبحی واسه چی اون
و پاچه بود یه چیزی؟ چهار پله را باال رفته بودم که صدای بابک در جا میخکوبم 
کرد: دریاجان، بیا همینجا دست و صورتمون رو بشوریم و بعد با هم بریم سر سفره 
 رنگین صبحونه بشینیم. اینجوری که همه فکر میکنن حاال چه خبر شده! در حالی

که هیچ خبری نشده و ما به سالمتی و شادی فردا به محضر میریم و سور و سات 
 .عروسی رو به راه میندازیم و خیال همه رو راحت میکنیم
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بابک در حین حرف زدن قدمزنان به کنار پلهها رسید و من پلهها را دوباره پائین 
حت کردن فکر رفته و درست مقابلش ایستادم: بابک ما مجبور نیستیم به خاطر را

این و اون دست به کار نسنجیدهای بزنیم؟ ما باید خیال خودمونو راحت کنیم و 
 قال قضیه رو بکنیم؟

وای دریاجان، تو چهقدر سختگیر شدی؟ اگه قرار شده سرنوشتمون این باشه، پس -
از تقدیر نمیشه فرار کرد. من و تو باید مقدرات الهی رو پذیرا باشیم. من خودم در 

قوع حادثه اینجا بودم و فرداش همه چی رو به چشم دیدم که چی به سرت زمان و
اومد و تو در چه حال و روزی بودی، آیا من انسان نیستم؟ آیا من از احساسات و 
عواطف انسانی به دورم؟ آیا من باید مثل آدمای قدیمی چنان پابند یک سری قیود 

هدف و تصمیمی که داشتم، سخت برای ازدواج باشم که یه رخداد طبیعی منو از 
دور کنه؟ االن چرا باید پذیرفتن حرفات برام سخت باشه و منو به تردید بندازه؟ ما 
اول صبحی رفتیم امامزاده و با خلوص دل زیارت کردیم دعا خوندیم و اگه معتقد 
به امامان و امامزادههاشون هستیم باید بهشون توکل هم داشته باشیم، کارگردان 

اون باال نشسته و شاهد کارای ما بازیگرای زمینیش هست صالحمون  ازلی و ابدی
هر چی باشه با حکمت خودش قسمت ما میکنه، اگه اونا قاضی حاجات هستن 
تقدیرمون رو میسپارمشون دستشون تا خیر و صالح، مبارک و نامبارکی این پیوند 

 .رو اونا رقم بزنن

هام رسید و چند قطره با سماجت از قطرات اشک از روی گونههام چکید و تا زیر چان
لب های فشردهام رد شد شوری اشک رو درون دهانم مزهمزه میکردم و خدارو 
شکر که شیرینی حرفهای بابک تمامی تلخیها رو از بین میبرد. خدارو شکر میکردم 
که هنوز مردانگی و غیرت در دل آدمای این زمان از بین نرفته بود. دلم میخواست 

ای عمرمو یکجا بر روی گونههای بابک مینشوندم بغلش میکردم و برای تمامی بوسهه
 .این همه درک و شعور در آغوشش میگریستم

بابک دستاش را باز کرد و من دستهای سردم را تو دستای گرمش قرار دادم. همه 
افراد پشت پنجره و خالهزرین و شوهرش که از روی کنجکاوی نزدیکتر اومده و 

اده بودند از خندههای من و بابک که با گریههامون یکی شده پشت سر بابک ایست
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بود متحیر مانده بودند در چشم همه افراد حاضر یک عالمت سوال بزرگی نقش 
بسته بود چهقدر آرزو داشتند به راز نهان من و بابک پی ببرند، گاهی خنده گاهی 

 !گریه، آخه این چه کاریه

و شعفی که از دلم لبریز میشد، داشتم با اشتها  آن روز برای اولین بار بود که از شور 
و برای اولین بار کره محلی و سرشیر و خامه را که فرآورده خود خلجان بود مزه 
کردم و با بابک صبحانه مفصلی خوردم چون من و پریا هیچوقت روغن حیوانی و 

ای سرشیر و کره محلی نمیخوردیم و مادرم به اعتراض میگفت: از شما پاستوریزهه
 امروزی چی درمیاد؟

حاال پریا که اون ور سفره پهن و دراز درست روبروم نشسته بود از سنتشکنی من 
تعجب میکرد. بعد هر لقمهای که قورت میدادم صدای بهبه گفتنهای منو که شنید 
او هم نون رو به سرشیر زد و تو دهنش گذاشت و با ولع لقمههای کره حیوانی با 

 .عسل رو فرو میداد

یا بعد پایان صبحانه گفت: دریاجان، اونچه که خوردیم نوش جونمون باشه، ما پر
چهقدر احمق بودیم که تو این مدت خودمونو از خوردن این لبنیات خوشمزه حیوانی 

 محروم کرده بودیم؟

مادرم که شاهد تغییر و تحول ما بود و میدید که چهطور راحت و بدون اه و پیف 
با ذوق نگاهمون میکرد. اون نفس پر از آرامشی کشید و لبنیات طبیعی رو خوردیم 

گفت: آخیش، راحت شدم دیگه بعد این اعتراض نمیکنید که چرا روی پلو روغن 
حیوانی ریختم، دخترای نادونم حاال به حرفم رسیدین همش بهتون میگفتم که 

 لبنیات خود خلجان خیلی خوردنی و خوشمزه است؟

که به حرف بزرگترش   13«قودوخ»دی کرد و گفت: پدرم میان سرفههایش خنده بلن
 !گوش نده کال خودشو از تموم نعمتهای دنیا محروم میکنه

در حالی که همین مادر محترم وقتی « قودوخ»گرفتی دیگه دریاجان، حاال ما شدیم -
شدین اما عقل ندارین حتی قد  14«َارلیک»حرف به حرف میرسید بهمون میگفت 

 .نخود
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 .عقل نداره« قودوخ»دیدم و گفتم: این واضحه که به حرف پریا خن

بابک و خواهرش سمانه که کلمات ترکی ما نمیفهمیدن با اصرار میپرسیدن که معنی 
 .اون دو کلمه رو بگیم

ما از گفتن معنیش به اونا معذور بودیم پریا با همان شوخطبعی ذاتیش گفت: لطفا 
 .اصرار نفرمایین که از کلمات ممنوعه ترکی هستن

سمانه با خنده گفت: پس ما هم از اون کلمات ممنوعه شیرازی بگیم که شما حالیتون 
 نمیشه آره؟

 !چه اشکال داره مبادله کلمات ترکی و محلی شیرازی-

مادرم با گفتن دیگه کشش نده پریاجون بلند شو میز رو جمع کن، در واقع نقطه 
 .پایان صحبتها رو گذاشت

تدارک برنامه عقدکنان ما بود و قبل رسیدن ماه  از همان شب مادرم در تکاپوی
مبارک رمضان یک لیست بلند باالی خرید میوه و شیرینی و آجیل رو به دست ارشیا 

 .داد: ارشیا جان، فردا صبح زود میری تبریز و اینا رو تهیه میکنی

سمانه و پریا در حال چیدن میز شام بودند، گفتم: مامانخانوم، هیچ میوه و شیرینی 
از تبریز نخرین آخه من خیلی دوست دارم مهمونای روز عقدم با بهترین شیرینی 

که خیلی هم خوشمزه است پذیرایی بشن واال خونواده « میانپور»این شهر یعنی 
 .گردویی انگشتاشونم باهاش میخورن« میانپور»بابک با خوردن

 دریا مگه میشه فقط با اون از مهمونا پذیرایی کرد؟-

مون اهل همینجا هستن، سیب و انگور خلجان فعال تو میوهفروشیها اکثر مهمونا
 .موجوده

 !دخترم این همه تعصب دیگه خوب نیست ها، شورش درمیاد-
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من و بابک با همدیگه خیلی صحبت کردیم و اون شب تصمیم گرفتیم و به همدیگه 
نه، قول دادیم تا قضیه بچهدار نشدن من تا ابد در دل خودمون یک راز باقی بمو

 !«هر چه پیش آید خوش آید»حاال آینده رو خدا میدونه 

هرچند در شادی عروسی با بابک دلم قرص و شاد بود ولی ته دلم همون غم لونه 
کرده بود و احساس میکردم با گذر زمان عمیقتر هم خواهد شد. چهطور میشد 
 تحمل کرد که تا آخر عمرم آغوش مهرم همیشه در عطش و حس خوب مادر شدن،

خالی بماند؟ قربون حکمتت برم ای خدای مهربون که اصال نمیشه از اون سر درآورد 
و... آه خدایا، میخوام باهات رک و ساده صحبت کنم خیلی وقتا هم حکمتت 

 !بیرحمانه هستش

فردا از سر صبح در و همسایهها در حال آمد و رفت به خونمون بودند. سماور بزرگ 
اعت یک شب روشن بود و تمام میهمانهای خوانده و مادرم از وقت نماز صبح تا س

 .ناخوانده را سیراب میکرد

من و بابک ساعت سه بعد از ظهر در میان عدهای از اقوام و همسایهها سر سفره 
عقدی که سمانه و پریا با سلیقه خودشان در اتاق بزرگ خانه چیده بودند، نشستیم 

نگاه کنند و ریز ریز بخندند. ارشیا  و اجازه دادیم دخترهای جوان مشتاقانه به ما
برای شب یکی از دوستانش رو که خواننده خوشصدایی بود دعوت کرده بود تا 
محفل بزم پرشوری به راه بیاندازد. مادرم که در هیجان و ولوله پذیرایی بود و مدام 
در استرس بود که همه چی خوب و منظم پیش بره، میگفت: این ارشیا هم حالیش 

 فعال جشن عروسی نداریم رفته آقای مهدی نهالی رو دعوت کرده؟ نیست که

پریا در حالی که موهایش را برس میکشید، گفت: مادرجونم، مگه عروسی شاخ و 
دم داره؟ خب بذار با ترانههای آقای نهالی حال و هوامون عوض بشه شنیدم خیلی 

 .صدای دلنشین داره

 .مادرم خندید: امشب خواهیم شنید

ک جلو آینه و شمعدانها روی صندلی نشسته بودیم و خودمون رو در لباس من و باب
رسمی توی آینه تماشا میکردیم. در نگاههامون هزاران حرف برای همدیگر داشتیم 
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جدای حرفهایی که تا به امروز زده بودیم حرفهایی در میان سکوتی که پیشه کرده 
و بر همان راز بزرگ و نهانمون بودیم و به لب نمیآمد، همه حرفهایی که تماما دور 

میچرخید ما سعی داشتیم در این لحظات بزرگ سرنوشتساز قفل لبانمان را نشکنیم 
عروس و دامادی که از سرنوشت آینده ازدواجشان مطلع هستند و میدانند که در 
فرداهای زندگی هرگز صدای خنده های شاد و کودکانهای در فضای پر سکوت خانه 

یا شیطنتها و دعواهای بچههایی که سر به دنبال هم گذاشتهاند، نخواهد پیچید و 
 !نظم خانه را برهم نخواهد زد

من و بابک زمانی که پیر میشدیم یکه و تنها پشت پنجره اتاقمان مینشستیم و به 
تماشای بازی قوها و اردکهای روی حوض میپرداختیم. درست مثل ننه سارا که 

در دوران پیری عصای دستمون باشد و همیشه منت کوچه را میپائید! کسی نبود تا 
دار در و همسایهها و اقوام میشدیم تا ما دو پیر از پا افتاده و مریض را دوا و درمان 
کنند یا به بیمارستان برسونند! به جز یک معجزه! آری یک معجزه الهی میتوانست 

تی چهقدر تلخ و تمامی برنامههای ماللتبار و خسته کننده را بر هم بزند. به راس
حزنانگیزه که آدم وقتی در رخت عروس و دامادی مقابل آینه بختش نشسته 
خودش رو تشبیه به درخت بی میوهای کنه و به روزگار پیری و پراندوه آیندهاش 

 !فکر کنه

آیا باید احساس و هیجانات جوانیم در عطش و آتش این درد بزرگ میسوخت و 
ن شاهد پیوند غریبانهام هستی؟ خدای مهربون جزغاله میشد؟ خدای مهربان اکنو

شاهدی چهقدر بغض و گریه دارم؟ آیا عروسی که تا دقایقی دیگر به عقد و ازدواج 
مردی درمیاد که عاشقش هست و آن مرد محبوبش محسوب میشود، باید اینطور 

 غمگین و پرغصه باشد؟

رد بزرگی بود و من بابک از توی آینه به لبخندهای مداومم جواب میداد. او راد م
نیاز داشتم به او که چون کوه بود تا با اطمینان بهش تکیه بدم. با این حال چهقدر 
از درونم را خالی احساس میکردم! آن قدر که در این ساعات خوش و حیات بخش 
از دیدن چهره مردانه و جذابش باید لذت میبردم، نمیتونستم و بیشتر غصه 
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بود و با فداکاری و مردانگی وصف نشدنیش شبیه  میخوردم. بابک کنارم نشسته
 .یک عاشق سینه چاک بود

برای فرار از فکر و خیال و اوهاماتی که گرفتارش شده بودم چشم به رقص شاد و 
پرخنده دختران دوختم. همین حاال هم عده زیادی از دختران و پسران حاضر در 

و در این میان من تنها نگاه  مراسم عقدمان به ما دو عشاق کامروا غبطه میخوردند.
مازیار را بدون حسرت و حسد میدیدم. اما اون هم در حسرت عشق من سوخته 

 !بود

عاطفه هم در کمال سادگی لباسش که فقر و نداری خانوادهاش را نشان میداد 
 .حضور داشت و فقط به فکر کار کردن و خدمت بود

یاختیار پرسیدم: بابک عزیزم، تو نگاهم رو از آینه گرفتم و به طرف بابک برگشتم ب
 به معجزه اعتقاد داری؟

من به مقدرات الهی که معجزه هم یکی از اوناست عقیده دارم من فقط به سحر و -
جادو که توسط ساحرههای هزار رنگ صورت میگیره اعتقاد ندارم چون از بیخ و بن 

 .شیادن اما معجزه به وقتش واقعا معجزه میکنه

به شادی و هیاهوی دخترانی که دورمان را احاطه کردند جواب هر دو خندیدیم و 
دادیم. فریاد شادی دخترها با ورود مهدی نهالی ، خواننده خوش صدایی که از اهالی 

 .خودخلجان بود به آسمان رفت. با ترانههای او من هم به رویاهام پر کشیدم

معجزه »اسمش یادم میاد وقتی فقط پانزده سال داشتم کتاب رمانی خوندم که 
بود سالها تحت تاثیر اون داستان بودم و حاال که بزرگ و خیلی بزرگ شده « عشق

 !فکر میکردم« معجزه عشق»و پای سفره عقد نشستهام چهقدر به 

پدر من مردی سخنور و ادیب بود و در خدمت به مردم و امور خیر پیشقدم بود و 
د، در این شهر هم یکی از ما در کاشان هم که بودیم حسن شهرتی کسب کرده بو

معتمدین و خیرین بسیار جدی و قاطع شناخته میشه با این حال تو خونه شوخ 
رو به اندازه « قودوخم»طبع بود و همیشه با طنز و شوخی بهمون میگفت: من سه 
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دنیا دوست دارم اون عمدا کلمه رو غلیظ تلفظ میکرد تا ما بخندیم، حاال خدایا، تو 
 محروم کردی؟« قودوخ»داشتن چرا دخترش رو از 

دلم میخواست با خدا هم شوخی کنم، حتما خدا هم دوست نداشت تا دختر و 
پسری به وقت پیوند آسمانیشون غمگین باشند و خشنود میشد اگر بندههاش با 
روی باز از سنت پیامبرش پیروی کنند. زیر لب صلواتی بر محمد)ص( و خاندانش 

کبوترهای حرم امام هشتم آقا امام رضا )ع( باز هم   فرستادم، دلم پر کشید به سوی
احمقانه از بابک پرسیدم: بابک آیا کبوتران برج دیدهبانی خلجان همگی به سوی 

 سرزمین معبودشان پر کشیدن که اون برج خالی مونده؟

 متوجه منظورت نمیشم دریاجان، کدوم سرزمین؟-

و از سرزمین نامهریها از برج  میگم کبوتران اون موقعها که پر پروازشون باز شد-
 دیدهبانی رفتن و به کبوتران حرم امام هشتم ملحق شدن؟

لبخندی زد: از پرندهای که پر داره و میتونه در پهنه آسمون بیکران سیر کنه و اوج 
 !بگیره هیچ چیزی بعید نیست دریاجان

ههای ساعت دوازده بود که عاقد محضر به منزل آمد و من و بابک در میان هلهل
جوانان اقوام و همسایهها و نقل و شکالت پرت کردنهای مادرم و سمانه به عقد 

 .رسمی همدیگر درآمدیم

مادرم به خالهزرین و سمانه خواهر بابک گفت: آخر همین هفته یعنی سه روزه 
 .دیگه جشن عروسی رو تو همین خونه خودمون که بزرگ و جا داره برپا میکنیم

اگه اجازه بدین اینجا مراسم سادهای بگیریم و بعد بریم  سمانه گفت: زهراخانوم،
 جشن واقعی عروسی رو در شیراز و در خونه ما بگیریم؟

 مادرم گفت: حرف قشنگیه، اما آخه یه ماهه دیگه ماه رمضون میرسه تکلیف چیه؟

پدرم گفت: خانومجون، تو همین پسفردا عروسی دخترت رو بگیر تا اینا زیاد معطل 
ت روز دیگه میریم شیراز و تا قبل رمضان عروسی رو راه میندازیم تا نشن ما بیس

 .این دو تا جوون هم همونجا سر خونه زندگیشون باشن
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زرینخانم گفت: اینم حرف خوبیه و خواهر بیچاره منم هم از دیدن عروسی پسرش 
 .محروم نمیمونه

 رو بگن؟ مادرم گفت: اینا نظر ماست باید آقا بابک و دریاجان، نظر خودشون

بابک با ارشیا به تبریز رفته بودند و من به کسایی که منتظر جوابم بودند گفتم اون 
 .قسمت برنامه مربوط به خونواده یکتا هست و بابک خودش باید نظر بده

سمانه در حالی که مرواریدهای سفید را روی تور لباس عروسیم میدوخت گفت: 
 .و شیراز هم از همین استفاده میکنههمین لباس عروس خیلی خوبه و دریاجان، ت

همه در تکاپوی مراسم عروسی بودند مادرم توسط همسایهها جهیزیهام رو که قبال 
آماده کرده بود درون کارتنها میگذاشت تا به شیراز بفرستد مادرم از من هیچ نظری 
نمیخواست و آنچه را که الیق فرستادن به شیراز میدانست به تنهایی آماده کرد. 

ن و بابک هم از خدا خواسته در نیمههای پایانی فصل که هوا بسیار مطبوع و عالی م
بود، هر روز در مناطقی که جزو آثار باستانی خلجان محسوب میشد، میگشتیم تا 
هم پایاننامههامون رو تکمیل کنیم هم تا وقت رفتنمون کتابی رو که از تاریخ این 

مین شهر هدیه میدادیم تا مایملک شهرشون شهر تهیه کرده بودیم شاید به مردمان ه
 !تا ابدیت و برای نسلهای آتی ماندگار و جاودانه بماند

من و بابک موقع ناهار یا شام خسته و هیجانزده به خانه برمیگشتیم در حالی که 
از خستگی نای تکون خوردن نداشتیم. پریا میگفت: این عروس و داماد هم نوبرشو 

 !آوردنا

که صدای ضبط رو بلندتر میکرد میگفت: آره واال، آخه چهقدر در   سمانه در حالی
 نبود عروس و داماد مثل مترسک برقصیم؟

 قدم میزدین؟« کوچه مو»پریا گفت: ننه سارا خبر آورد که صبح داشتین تو 

 آخه ننه سارا پا داره بیرون بره؟-

سارا دستاش  پریا گفت: دریاجان، حتما کسی بهش خبر میده دیگه. ایکاش االن ننه
 .توان داشت تو عروسیت دایره میزد
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 .خدا پدرتو رحمت کنه دست وردار بابا-

سمانه گفت: به ارشیا گفتم اون آقاهه بود دیروز میخوند؟ اونو بیاره که خیلی 
 .صداش به دل مینشست

 .گفتم: مهدی نهالی رو میگی؟ اگه بازم لطف کنه و بیاد خیلی خوب میشه

قوام دور مادرم بود وارد خانه شد و بعد سالم و احوالپرسی امیر صاریخان که از ا
روی نزدیکترین صندلی کنار در نشست من میدونستم که اون شاعر شیرینسخنیه 
 .برای این که بابک و فامیلش سرگرم بشن ازشون خواستم تا واسمون شعری بخونن

و فراری امیر خندید و گفت: مگه اینجا محفل شعر و شاعریه؟ میخواین مهمونار 
 بدین؟

سمانه گفت: اتفاقا ما از شنیدن شعر خیلی هم لذت میبریم فعال که مراسم شروع 
 !نشده

امیر گفت: من یه شعر عاشقونه میخونم و تقدیم عروس و داماد میکنم. سپس 
 :سینهاش را صاف کرد انگار که بخواهد ترانهای بخواند، شروع کرد

 عشقیم سنه خاطیر غم ایچینده باتارام من

 دنیا منیم اولسا سنه خاطیر آتارام من

 چوخ ناز ائلیسن کی یوروالم، یولدا قاالم من

 اما بونی بیل هرنازووا جان ساتارام من

 اولدوز کیمی سن گویده گوزل گیزلنه بیلسن

 چوخلی دوالنب گویلره بیرگون چاتارام من

در  در حینی که امیر شعرش رو میخوند حس و حال عجیبی داشتم و نمیدونستم
 .نبود خانوادهام چهجوری در شیراز دووم خواهم آورد
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صدای خنده بابک منو از حال و هوام خارج کرد: آخه امیرخان، شما شعرتون ترکی 
 بود من که حالیم نشد پس چطور شد؟

 .پریا گفت: امیر اجازه بده به فارسی برگردونم برات

 .امیر خندید: لطف کن و از خیرش بگذر چون کار تو نیست

روز عروسی فکر کنم نیمی از اهالی خلجان تو پذیرایی بزرگمون جمع شده بودند اونا 
از این که میدیدند عروسیم با برخی از رسومات اینجا همخوانی نداره کمی ازمون 
 .دلگیر میشدند ولی بعد فهمیدن این که داماد شیرازیه با اکراه قضیه رو میپذیرفتن

برای جشن از شیراز به تبریز آمدند و ارشیا و بابک خالهها و عمه بابک با بچههاشون 
برای آوردنشان به فرودگاه رفتند ظهر بود که آنها وارد خلجان شدند همگی از دیدن 
شهری که بیشتر شباهت به روستا داشت متعجب شده بودن و بعد آن جوانها دیگر 

و بابک باشیم در قید و بند مراسم عروسی نبودند و به همراه عروس و داماد که من 
 .بیشتر به تفریح و دیدن آثار باستانی شهر میرفتیم

با دیدن اتاقها غوغا میکردند و فکر کنم « غار نغیم»پسر و دخترعمههای بابک درون 
فریادهای بلندشان از درزهای غار به بیرون نفوذ میکرد و به گوش مردگان درون 

ده و یا برای فرار از دست گور میرسید کسانی که روزگاری در این غار زندگی کر 
دشمنان اینجا پناه گرفته بودند! کسی نمیدونست که من چهقدر از این غار نفرت 

 .دارم و برای رد گم کردن باهاشون همراه شدم

من قبول دارم که مرور تاریخ همیشه غمانگیزه چرا که با به یاد آوردن دشمنایی که 
پر کردند و همگی اعم از زن و کودک  برای کشتن پناه گرفتگان، این غار رو با دود

به خواب ابدی فرو رفتند. اینا چیزی نیست که آدم رو شاد کنه و تاریخ جز تاسف 
خوردن و پی بردن به پوچی دنیا چیز دیگهای نیست با این حال چارهای نبود و ما 

 .در پی تاریخ میدویدیم

به تاریخچه این غار  همه ما درون غار روی سنگها نشسته بودیم و من و بابک راجع
اطالعات کسب کرده و ماجراها و روایتهایی را که از اهالی اینجا شنیده بودیم در 

 .اختیارشان میگذاشتیم
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از این که فامیل خانواده بابک از عظمت این غار به حیرت آمده و موفق به دیدن 
. درون برج دیدهبانی شدند و خیلی هم خوششون اومده بود احساس غرور میکردم

میترا دخترعمه بابک گفت: چه تاسف بار بود که اونجا دیگه یه دونه هم کبوتر دیده 
 !نمیشه ولی هنوز پرهاشون روی زمین مونده

آری، میشود با همین گردشگران تاریخچه ارزشمند خلجان با روایات و آثارش توسط 
 !همین افراد به اقصی نقاط کشور برود

تنها در روز جشن بود که یکجا آرام گرفتیم و  من و بابک به همراه جوونای فامیل
تونستیم مثل همه عروس و دامادها یکجا بایستیم و شاهد صحنههای رقص و آواز 

 !جوانهای فامیل باشیم

هر دو ما به عروسی بزرگی که در شیراز برپا میشد میاندیشیدیم و این عروسی رو 
 .خیلی جدی نگرفتیم

شب حنابندون به راه انداختند و دو زن دایره  اهالی روستا به رسم و سنت خودشان
زن که از زنان همسایه بودند به همراه دختر جوانی که سینی حنا در دست داشت 
وارد اتاق شدند و تا صدای دایره دراومد عدهای دختر جوان وسط اتاق شروع به 

ند رقص کردند بعداز یک دور دایره زنی، مهمانان اسکناسها را داخل دایره میریخت
 .دایرهزنها هم بر سر شوق آمده با هیجان و محکمتر مینواختند

وقتی حنا را در کاسه چینی که با گل و روبان قرمز تزئین داده بودند مقابلم گذاشتند 
تا دست و پایم را حنا ببندند، بابک وارد اتاق شد و در کنارم نشست من انگشتم رو 

ه بود و مثال از خانه داماد فرستاده توی کاسه حنایی فرو بردم که سمانه تهیه دید
شده بود، وقتی حنا را میان کف دستش میمالیدم اهالی فکر میکردند دارم 
مسخرهبازی درمیارم. بابک نگاه گرم و مخملی چشمانش را به صورتم دوخته بود 
تا ببیند حنا را چگونه کف دستش میمالم و تعبیر این حنابندون چیه! او زیر لبی 

 !در سرنوشت ما هم رخ بده« معجزه عشق»ن دریاجان، شاید گفت: آرزو ک
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لبخندی زدم: آرزو میکنم، چون آرزو بر جوان عیب نیست. رویاهامون االن باالی 
شهید سیر میکنه امیدوارم رویاهای قشنگمون در سینه « خدیجه خاتون»امامزاده 

 .آسمون البهالی ابرهای سیاه و خاکستری محو و گم نشه

س ما به میمنت این دعا و به ثمر رسیدن رویاهامون برای دیدن مراسم بابک گفت: پ
تاسوعا و عاشورا به اینجا میاییم و برای امام حسین و خاندانش عزاداری میکنیم 

 قبوله دریاجان؟

اوه بابک، حاال کو تا تاسوعا و عاشورا، میبینم خیلی به مراسم شهر بنده عالقمند 
 !شدی

ی که ما در حال نگارش کتابی از تمامی آداب و سنن دریاجان، مگه فراموش کرد
خلجان هستیم؟ اگه از نزدیک شاهد مراسم سنتی باشیم بهتر نیست؟ میگن شنیدن 

 !کی بود مانند دیدن

سرم را تکون دادم و نگاهم رو میان خیل دخترانی که شال و روسری به سر وسط 
دم تا رویاهایم البهالی اتاق با دامنهای پرچینشون دستهجمعی میرقصیدند، گردان

چین و شکن دامنهای پرتابشان بچرخد و بچرخد شاید که واقعیتی شیرین را در 
 .برابرمان قرار بدهد

عاطفه هم غمگین به نظر میرسید اون در هیچ کدوم از قسمتهای مراسم، شادی 
نمیکرد و همیشه درهم فرو رفته بود سرم اونقدر شلوغ بود که فرصت نمیکردم به 

 .درددلهاش بشینمپای 

من بعد این هیاهو و بریز و بپاشها میرفتم که در شیراز و در کنار مادر بیمار بابک 
زندگی کنم، هم عروسش و هم پرستارش باشم چه اشکالی داشت، چرا وقتی تقدیر 
فرد پیری رو محتاج و نیازمند جوونا میکنه ما باید از مسئولیت شانه خالی کنیم و 

 !آیا ما خودمون روزگاری پیر و محتاج دیگران نخواهیم شد یا ازش فرار کنیم،

همیشه جوابها و دالیل منطقی راه را برای نشان دادن هر واکنش خشن و مردودی 
 !میبست
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به نظرم هیچ درامی مسخرهتر از این نیست که در خیابان روزی صدها نفر از 
درون دیگری آگاه  کنارمون میگذرند درحالی که همه با هم بیگانهایم و هیچکس از 

نیست، عالقهای هم به رفع کردن مشکل همدیگه نداریم هر چند که امری طبیعی 
 .به نظر میرسه

هر چیزی و هر حرکتی در طبیعت مفهوم خاص خودشو داره. جریان آب، برگ 
درختان که از سبزی به زردی درمیآیند و حیوانی که نفسنفسزنان به چشمان 

 !شکارچی خیره شده است

به این فکر کردیم که زندگی در همان نگاه خالصه میشود، آیا ما دوست داریم  هرگز 
که یک روزی کسی را که عاشقش هستیم و دوستش داریم ترک کنیم؟ و در لحظه 
تالقی آخرین نگاه ما مجبور به ترک کردن میشیم. همیشه فکر میکنم در زندگی 

 !میدهد لحظاتی هست که خاطرهاش تا پایان عمر انسان را آزار 

و اکنون من در برابر واقعیتی قرار گرفته بودم که ناخواسته باید خلجان، وطنم را 
ترک میکردم و ساکن شیراز میشدم. چیزی که هرگز فکرش را نمیکردم! من برای 

 اقامت دائم به اینجا آمده بودم؟

در این میان پریا خیلی غصه رفتنم رو میخورد و احساس میکرد شاید اصال بدون 
 .ن نتونه اینجارو تحمل کنهم

ارشیا و پدرو مادرم هم با پریا همدرد بودند. ارشیا سر به سر پریا می گذاشت و 
بهش میگفت: پریاجان، تو همین که برادر گردن کلفتت رو که بنده باشم در کنارت 

 داشته باشی، واست کافیه؟

ست بکشی، یادت پریا با قهر به شانه ارشیا میزد: تو اگه از دخترای دانشگاهت د
 .میفته که خواهری هم داری

چه حرفا؟ یه انگی بهم بزن که بچسبه، من بیچاره نه اهلش هستم و نه وقتش -
 .رو دارم

 مادرم گفت: پریاجان به خدا، این اتیکتها به برادرت نمیچسبه؟
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پریا لباشو ورچید: من این اتیکت رو با آب دهن خیسش میکنم و به زورم که شده 
 ...ونم چونبهش میچسب

ارشیا به طرفش پرید و با دست دهنش رو گرفت و هر دو روی زمین غلطیدند و 
 .تو سر و کله هم زدن

از هر کوی و برزنی عطر و بوی بهار رو میشد شنید که با گل و گیاهان و درختان و 
باغات زیبای خلجان وارد شهر شده و بوی نوروز را در جانها مینشاندند، برف ها آب 

کف کوچه و خیابانها همیشه خیس بود. به خارج شهر که میرفتی از تن و شده و  
شاخههای عور درختان رایحههای دالنگیز بهار و هوای دلپذیر را میشد وارد ریه ها 
کرد و نفسهای عمیق و پیدرپی کشید و نفس بیدار زمین رو شنید! هوا مطبوع و 

هر روز این کار را میکرد تا همه گرم بود. میشد ساعتی پنجرهها را باز کرد و مادرم 
رایحههای مطبوع حیاط از دل درختان و سبزههای ریزی که از کنارههای دیوار و یا 
درون باغچه روئیده بود، وارد خانه شود. در میان همین شور و سرزندگی ها جشن 
ساده عروسی ما تموم شد و من و بابک به همراه افرادی که همراهش بودند برای 

 .شیراز آماده شدیمرفتن به 

عاطفه زار زار گریه میکرد و میگفت: دریاجان، تو فقط سنگ صبورم بودی و درد و 
 .رنج دلم رو تو میفهمیدی توام که داری میری و من همیشه تنها میمونم

صورتش رو بوسیدم: عاطفهجان، سفر قندهار که نمیرم من زود به زود به خلجان 
 .خواهم اومد بهت قول میدم

ارا که مهمان هر روزه خونمون بود و همیشه روی تشکچه پشمی که مادرم ننه س
گوشه اتاق براش پهن کرده بود، مینشست و به بالشها تکیه میداد و چشمان ریز 
کمنورش را تنگ میکرد تا همه را بهتر ببیند حاال که آیههای رفتنم نازل شده بود 

ل عقابی تیزبین بود. گزارشهای فقط در حال برانداز کردنمون بود. البته نگاهش مث
همه روزهاش در پشت پنجره باالخانهاش تهیه میشد جالب این که خبرها کلی ولی 
کامال درست و دقیق بود. با دروغ کار نداشت. ننهسارا زن مهربان و کنجکاوی بود 

 !که از زور ناتوانی و بیکاری به گزارشگر محله تبدیل شده بود
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زیر قرآن رد کرد و میان دود غلیظ اسپند ما رو گردوند  موعد سفر من و بابک را از 
و یک کاسه آب پشت سرمان روی زمین پاشید: الهی خوش برید و سالم به مقصد 

 !برسید، سال بعد بچه بغل اینجا برگردین

دعای خیر ننهسارا، مجددا درونم را به آتش اندوه افکند تا در میان شادیها و لذت 
 !مزندگی جدیدم زودتر بسوز 

به کنار ماشین ارشیا که رسیدیم پدرم گفت: دخترم، ما هم به زودی شیراز مییاییم. 
مبادا احساس غریبی کنی؟ به هر نحو و شرایطی که هست خودتو با خونواده یکتا 

 .انس بده انشاءاهلل که سفیدبخت بشی و عروس خوشبختی باشی

تر خوشگل، با رخت سفید ننهسارا به رسم قدیمیها برام دعای دیگری هم کرد: آی دخ
 !داری میری خونه شوهرت، ایشاال با کفن سفیدم بیرون میای

مادرم وایی گفت و به صورتش زد، همه از این دعای عجیب و بیمنظور ننهسارا 
 .خندهشون گرفت

پدر صورتمون رو بوسید و ما رو از دعای خیرش بینصیب نکرد دلخوش ولی با اندوه 
ا تا فرودگاه تبریز میرسوند، شدیم. پدرم به طرف ماشین سوار ماشین ارشیا که ما ر 

دوید: آقا بابک، دوباره یادآوری کنم که برنامه شهرداری رو فراموش نکنینها، سعی 
 .کنین اینجا باشین چون قراره از شماها تقدیر بشه

بابک گفت: یادمون نمیره چون من و دریا قراره در ایام تاسوعا و عاشورا اینجا 
 .باشیم

این عالیه، به علت برنامههای فشرده شهرداری و شورای شهر مراسم تجلیل شما به -
 .وقت دیگهای موکول شده

نگران نباشید پدرجون، حاال وقت بسیاره شما شیراز که اومدین در موردش درست -
 .و حسابی صحبت میکنیم

ا ترک خداحافظی با خلجان، که با هزار امید و آرزو به همراه خانوادهام کاشان ر 
کرده و به این شهر اومده بودیم، بسیار تلخ و سخت بود. من و پریا میخواستیم در 
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این شهر روستایی و به دور از هیاهوی شهری زندگی آرام و ساکتی داشته باشیم و 
 .من حاال با سرنوشتی که پیش اومده بود، مجبور به ترکش شده بودم

پیما چشم به زمین کوچک زیر پایمان وقتی در دل آسمان آرام گرفتیم از پنجره هوا
دوختم خودم رو به خدا نزدیکتر میدیدم. احساس میکردم خدا از این ارتفاع صدایم 
را بهتر میشنود حتی زمزمههایم را، و من با نگاه به زمین گسترده زیر پام در بلندای 
 آسمان با او صحبت میکردم. من و بابک میرفتیم که باز هم در شیراز رخت عروس

 .و دامادی رو تنمان کنیم اقوام اونو هم در شادی خود سهیم کنیم

من و پریا دیشب در اتاق مشترکی که داشتیم تا دمدمههای صبح با همدیگه صحبت 
کردیم البته خانه دو طبقه ما اتاقهای متعددی در طبقه باال و پائین داشت اما من 

 .و پریا دوست داشتیم در یک اتاق بزرگ با هم باشیم

از تصور آن که از فردا من دیگه در این اتاق نخواهم بود دلم میگرفت و زار زار گریه 
میکردم پریا بغلم زده و اونم گریه میکرد برای تموم شدن تمامی خاطراتی که از با 

 .هم بودنمون داشتیم، سوگواری کردیم

رو  گفتم: پریاجان، شاید با دیدن وسایلم ناراحت بشی ازت خواهش میکنم اونچه
که به من تعلق داره از اینجا وردار و یا از بین ببر، اتاقی که توش زندگی جدیدمون 
رو تو خلجان شروع کردیم، توش نقشهها کشیدیم و با اون نقشهها خاطرهها 
ساختیم. حیف که بودنم اینجا زیاد طول نکشید افسوس که بعضی اتفاقات خوشایند 

خاطرات، منو زنده میکنه بعدشم نابود!  عمر کوتاهی دارن من هر وقت اینجا بیام
 !خیلی سخته آدم از دلبستگیهاش جدا بشه

پریا اشک چشمام رو پاک کرد: خواهرجون، باید شکیبایی پیشه کنیم تو االن دچار 
احساسات شدی و این کامال طبیعیه، دوری از تو واسه همه ما سخته، پدر همیشه 

ار ازدواج خواهی کرد و اینجا موندنی خواهی فکر میکرد که تو با یکی از اهالی این دی
شد. مثال پسر خواهرش مازیار، ولی چه میشه کرد تو از اولین روز ورودمان به شهر، 
عشق و مهر بابک هم دانشگاهیت رو هم با خودت آوردی، آخرشم قسمت اون 

 .شدی
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از پنجره چشم به آسمان تاریک داشتم که در سینه کبودش هیچ ستارهای دیده 
یشد و گویا ماه هم از لونهاش بیرون نیامده بود ولی آسمان رنگی مهتابی داشت نم

و از آن غم میبارید. چهقدر ترک خانواده برام سخت بود! من تازه میخواستم به 
اینجا خو بگیرم و دنیای جدیدی رو بسازم ولی باید میرفتم در شهر عشق و شور 

رو شروع میکردم با تصویری از  شاعرانه شهر سعدی و حافظ زندگی جدید مشترکم
 !آینده نه چندان معلوم

وارد شیراز که شدیم از همان دروازه قرآنش عطر و بوی بهارنارنجها مشاممان را 
نوازش داد. عطر دالنگیزی که با عشق و شور استشمامش میکردیم، حیف که این 

جز بوی عطر در وسط شهر میان انبوه اتومبیلها و دودهای سیاهشان گم میشد و 
 .سوخته الستیک و بنزین و ... چیز دیگری نبود

محله بابک اینا کوچهای پهن و عریض داشت و خونشون در انتهای یک کوچه 
بنبست قرار گرفته بود انبوه درختان نارنج و شاخههای گل یاس از دیوار خانهها باال 

پوشانده بودند.  خزیده و از باالی دیوار به داخل کوچه فرو ریخته و پهنه دیوارها رو
شیراز بهار زود هنگام و پرغوغایی داشت. این کوچه دور از هیاهوی شهر بود و 

 .همان عطرهای دالنگیز مشام رو نوازش میداد

من کوچهباغهای خلجان را که از زیباترین معابر طبیعی آذربایجان هستند بیشتر 
میگفت « ه دووارمهر »دوست داشتم. دیوارهای کهنه و خشتی که بابابزرگم بهشون 

و جلوههای خاص خلجان همان کوچهباغهاش هست که اونو از معابر شهرهای دیگر 
متمایز میکرد. من، پریا و ارشیا که احساساتی شبیه همدیگر داشتیم به هوای همان 
کوچهباغهای خاکی و کمعرض پیچ در پیچش به خلجان آمدیم. درهای پهن و 

و بست ناله لوالهایش سکوت کوچه ها را  عریض چوبی خونههاش که به هنگام باز 
میشکست. ما به آب قناتها و چشمههایش بیشتر از آب لولهکشی شهری عالقه 

 .داشتیم و ازش استفاده میکردیم

من احاطه شده میان احساسات گوناگون وقتی به باالی تخت طناز خانم مادر بابک 
ه بود، باز کرد. اطرافیان رسیدم او چشمان بیحالش را که در حلقهای کبود احاطه شد

ساعت ورودمان را بهش اطالع نداده بودند تا مزاحم خوابش نشویم او نرم و آرام 
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دستانش را گشود و مرا در آغوشش گرفت و در حالی که لباش میلرزید گفت: عروس 
 .گلم به خونه خودت خوش اومدی، من که آفتاب لب بوم شدم

م و گفتم: شما صد سال عمر خواهید کرد صورتش را که چندان هم پیر نبود بوسید
 .و ما هم زیر سایه مهر شما زندگی خواهیم کرد

از فردا تمامی فک و فامیل و اقوام به خانه ریختند و اینبار آن ها به تدارک عروسی 
افتادند و چون منزل آنها هم بزرگ بود عروسی به صورتی خودمانی همانجا برگزار 

خلجان راحت نبودم تا روز تا شب با بابک در اماکن  میشد. من دیگر در اینجا مثل
و آثار باستانی شیراز بگردیم یا بتونم بیخیال مادر بیمار بابک شده و ساعتها تنهاش 
بذارم! هنوز باهاشون رودرواسی داشتم. من و بابک فقط یک وعده بیرون میرفتیم 

 .و سری به بازارهای شیراز میزدیم

ک کامیون بزرگ قبل از پدر و مادرم به شیراز رسید و یک هفته بعد جهیزیهام با ی
 .کارگرها وسایل را به طبقه باال که مختص من و بابک بود، حمل کردند

بعد از حمل کل جهیزیهام به طبقه باال سمانه با خالهزرین و چند زن و مرد دیگه 
نشان در وسایل را از درون کارتون بیرون آورده و با بگو و بخندها و هیجانات فراوا

اتاقها میچیدند. سمانه که از خستگی کار و چیدمان منزل به له له زدن افتاده بود با 
خنده گفت: دریاجان، فکر نکنی فضولی میکنما، نمیخوام تو که هنوز نوعروسی به 

 .زحمت بیفتی

گفتم: حاال شما وسایال رو هر جایی میخواین بذارین بعدا خودم سرفرصت 
 .جابهجاشون میکنم

وسایلی که کارتون یا کاغذش باز میشد مورد حیرت افراد حاضر قرار میگرفت و هر 
آنها از دیدن وسایلی باارزش و گرانقیمت به به میگفتند و من لذت میبردم و پیش 
خونواده و فک و فامیل بابک احساس سربلندی میکردم مخصوصا وقتی همه تابلو 

ود، دیدند، خیلی خوششون فرش بسیار زیبای دستبافت رو که محصول خلجان ب
حاجمحمد ایجادی »اومد من براشون توضیح دادم که با دستان هنرمند آقای 

که به پدر تابلو فرش ایران شهرت دارند، بسیار خالقانه و ماهرانه بافته « خلجانی
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این هنرمند باارزش خلجانی در زیر تابلو فرش « حاجمحمد ایجادی»شده، امضای 
یشد. یک جفت فرش خوش نقش و نگار ابریشمی بافت باعث افتخار و غرورم م

خلجان متحیرم کرد و حتما که بهای گزافی داشتند. اقوام بابک با دیدن فرشها که 
 .نقش و نگار بیمثالی داشت تعریفها کردند و برای پدر و مادرم دعاها خوندند

این  مادرشوهرم میگفت: دریاجان، شیرازم شهر هنره و هنرمندای قابلی داره ولی
 !همه هنر از هنرمندای شهر کوچیک شما واقعا که جای ستایش داره

خالهزرین گفت: فرشهای آذربایجان شهرت جهانی دارن و کال تو دنیا لنگه ندارن و 
 !اینام محصول شهر دریاجونه، خیلی محشره

شوهرش آقای حیدری گفت: زرینجان یادت میاد تو خلجان که بودیم هی بهت 
بخریم قبول « محمد ایجادی»یه فرش یا تابلو فرش که از کارای آقای گفتم بذار الاقل

 !نکردی، الکی نیست که از هنر دست پدر فرش ایران میخواستم یکی بخرم

آخه مرد واسه چی دهنمو وا میکنی؟ میدونی اینا چند میلیون قیمتشونه؟ کو اون -
 ثروت باد کرده که شرمنده نشیم؟

و من از این که پدرم جهیزیهای در خور و ارزشمند  همه به حرف خالهزرین خندیدند
برام تهیه دیده بود و منو پیش خونواده شوهرم و اقوام شیرازی روسفید کرده بود، 

 .چشمام پر از اشک شد و در دم واسه سالمتیشون دعا کردم

مادرشوهرم طناز خانم که روی ویلچرش نشسته بود گفت: من از همین االن اعالم 
با همین پاها، که دیگه همراهیم نمیکنن واسه یه بارم شده به خلجان  میکنم که من

خواهم رفت و از همین فرشها و تابلوفرشها هم میخرم حیف این خونه نیست که 
باشه! من که محو تصویر حیرتانگیز « حاجمحمد ایجادی»عاری از تابلو فرشهای آقای 

وس گلم بچهدار شدن باهاشون این فرشها و تابلو فرش شدم تازه وقتی که بابک و عر 
 .خلجان میرم و کادوشونو از هنرهای دستی اونجا انتخاب میکنم

با این حرف مادرشوهرم انگار تیری به قلبم اصابت کرد و غده چرکین دلم سر باز 
کرد و بوی تعفنش عطر دالنگیز بهارنارنج رو از بین برد، سینهام به درد اومد و از 

 .چه آرزویی! ولی افسوس که برآورده نمیشدخودم پرسیدم: کدوم بچه! 
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چهار روز دیگر خانوادهام به همراه عدهای از اقوام نزدیکمون وارد شیراز شدند و 
وقتی برای اقامت میخواستند خانهای را کرایه کنند مادرشوهرم به شدت اعتراض 

زه کرد و گفت: پس خونه به این بزرگی چه زمانی به درد میخوره! امکان نداره اجا
بدم مهمونام از تبریز و خلجان، غیر از خونه خودم جای دیگهای برن. مگه 

 !مهموننوازی و مهربونی شیرازیا ورد زبون عالم نبوده؟ مگه این که شیرازی نباشم

ساعتی بعد من به همراه بابک و عدهای از فامیل بابک برای استقبال از خانوادهام 
غیر خالهها و دخترا و پسراشون، دیگه چه به فرودگاه رفتیم. از خودم میپرسیدم: 

کسایی میتونن به شیراز اومده باشن؟ تصور این که عمهتوران و احیانا خونوادهاش 
 .هم آمده باشن، بعید به نظر میرسید

سمانه به همراه اقوامش شدیدا در تکاپوی انجام کارای عروسی بودند و تقریبا همه 
 .چی رو مهیا و تمام کرده بودند

صدای مهیب هواپیمایی که میخواست روی باند فرود بیاید دلم رو به تاپ  شنیدن
و توپ انداخت. با این که فقط دو هفته بود که به شیراز اومده بودم ولی احساس 
غریبی میکردم البته موقع اقامتمون تو این شهر آشناهایی داشتیم که میتونستم بعدا 

واده بابک غریبی و دلتنگیهام رو کم سراغشون برم. هرچند مهربانی و محبتهای خان
رنگ میکرد. با این حال اکنون از دیدن خانواده و اقوامم که البته اگر آمده باشند 

 .احساس شادی میکردم

بابک دستاش رو به دور شونهام حلقه زده بود و در سالن فرودگاه چشم به در 
. دیدن پدر و شیشهای دوخته بودیم که مسافرین هواپیما از آنجا وارد میشدند

مادرم به همراه عمه توران و شوهرش خوشحالم کرد و زمانی تعجبم بیشتر شد که 
مازیار و دو خواهرش رو هم تو قاب در دیدم. پشت سر اونا پریا و ارشیا بازوهای 
زنی رو گرفته بودن و آروم اونو به جلو میکشوندن و پشت سرشان دایی محرم و 

حظات که در اوج شادی به سر میبردم انتظار دیدن هر زنداییم میآمدند. من در این ل
کسی را داشتم به جز دیدن ننه سارا! این که هیچ ربطی و مناسبتی برای آمدنش 
نبود اون فقط یک همسایه بود، اونم پیرزنی که هیچوقت نمیتونست تا سر کوچه 
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کوچه   راه بره و همیشه از پشت پنجره اتاق باال خانهاش کشیک رهگذران و عابران
 !رو میداد. حاال با این شرایط اومدنش چه علتی داشت، نفهمیدم

انگشتانم هر لحظه بیشتر در میان دستان بابک فرو میرفت: آه بابک دارم از حیرت 
 واقعا شاخ درمیارم. نگاه کن ببین شاخی روی سرم نیست؟

فت بابک خندید و نگاهم کرد: وای دریا، به چه روزی افتادی؟ یه شاخ کت و کل
 .درست وسط پیشونیت جوونه زده

میبینی بابک اثرات دیدن ننهساراس! واال یکی نیست بگه، آخه اون دیگه واسه چی -
 اومده؟

ایوای دریاجان، چرا اینقدر بیادب شدی؟ خب اومده که اومده، تو به جای شاد -
 شدن چرا گالیه میکنی؟

 اشت؟آخه بودنش در اینجا، با اون شرایطی که داره ضرورتی ند-

فعال که صالح دیدن و آوردنش، مبادا جلو روش چیزی بگیها؟ مهموننوازی ما زیر -
 !سوال میره

خلجانیها هم به اندازه کافی مهموننواز هستن در خونهشون به روی مهمون -
 ...غریبهای بازه ولی

 کافیه دریا، دیگه ولی نداره. اجازه بده با روی باز از مهمونامون استقبال کنیم. حاال-
که خیلی راحت کینهها و حسدها کنار گذاشته شده و حتی رقیب من که آقا مازیار 

 !باشه قدمرنجه فرموده و تا اینجا تشریف آورده

خندهام گرفت: راست میگی بابک، اولها مازیار خیلی اصرار داشت با من ازدواج 
 کنه، ولی بعدا با دیدن تو خودشو کنار کشید حاال چرا خدا میدونه؟

 .هر ابلهی میفهمه دریاجان، چون اون عاشق من شد اینو-

ما هر دو در حال خندیدن بودیم که اقوام و فک و فامیلهام نزدیک اومده و همگی 
 .به روبوسی و سالم و احوالپرسی پرداختیم
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آهسته بیخ گوش مادرم گفتم: مامانجون، ننهسارا چرا دیگه اومده؟ جز این که اینجا 
 دربیاره؟ هم میخواد سر از همه چی

مادرم آرام خندید: اصلش که همینه دخترم، زن بیچاره تو عمرش واسه یه بارم 
مسافرت نرفته بود وقتی با حسرت به ما که در تکاپوی سفر و عروسی تو بودیم، 

و دو تا روستای « خلجان»نگاه میکرد و آههای جانسوزی میکشید و میگفت من جز 
ندیدم. به خودم گفتم زهرا، بهترین ثواب جای دیگهای رو « باباحمید»و « ورنق»

عمرت اینه که این پیرزن رو شاد کنی؟ با وضعی که داره، درسته میترسیدم بیارمش 
ولی خب دخترم، دیدی که ما به سالمت رسیدیم و مشکلی هم پیش نیومد و به 
یاری خدای مهربون همینجوری هم به سالمت به خلجان برش میگردونم و تحویل 

و « ورنق»میدم تا در آخرین لحظه عمرش بدونه که غیر روستای  خونوادهاش
 .جاهای دیگهای هم وجود داره« باباحمید»

 .به جای من بابک جوابش را داد: واقعا که شما ثواب دنیا و آخرت رو خریدین

در حالی که در محوطه فرودگاه سوار ماشین ها میشدیم گفتم: خدا میدونه تو این 
چهقدر خبر و گزارش تهیه میکنه تا به سمع اهالی محترم  چند روزه تو چنتهاش

 خلجان برسونه؟

 .مادرم لبش را گزید گفت: شاید اینام آخرین پیامهاش باشه

حیاط خانه طناز یکتا پر بود از عطر و بوی بهارنارنجهای بهاری، در حالی که هنوز به 
فرا رسیدن عید آمدن بهار خیلی مونده بود و همین هوای معطر و مطبوع یادآور 

 .نوروز و عید باستانی بود و ما رو به وجد و شادی میآورد

پریا که با رسوندن ننهسارا به اینجا گویی ماموریتش رو تمام کرده باشه، بیخیال او 
شد و با کشیدن نفسهای عمیق و پیدرپی روی تاب بزرگ آهنی کنار استخر نشست 

 .و به تاب خوردن پرداخت

 خوای هلت بدم؟ارشیا گفت: پریا می
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نه برادر عزیزم، میخوام با آروم آروم تاب خوردن، ذرههای خوشبوی هوا، این عطر -
 .بهار نارنجهارو تو ریههام بفرستم

 به کنارش رفتم و با خنده گفتم: پریاجان خیلی رویایی شده، خبریه؟

 ارشیا خندید و بیخ گوشم گفت: مگه مامان خبر نداده؟

 رو؟با حیرت نگاهش کردم: چی 

ایبابا، این مامانم عجب صبری داره؟ همین پریروز توسط آقای سید نور الدین عافی -
 .یه خواستگار معتبر و خوبی واسه پریا اومده

 او...وه، بگو دیگه پریاخانوم، چرا تو عالم هپروت سیر میکنه؟ راستی کیه؟-

ون دیگه؟ حقا ای تو هم که از اخبار و افراد خلجان بیخبری، بابا همون جانباز شهرم
که آقای سید نور الدین عافی که مشهور به پسر ایران هست از روشنفکران و از افراد 

 .معتمد و باسواد شهرمونه که همه اهالی حرفش رو قبول دارن

 خب حاال اون جانبازمحترم یکی از اقوامش رو فرستاده؟-

دگی قبولش نه جانم، یکی از جوونای خوب شهر رو بهمون معرفی کرده که خونوا-
 .داریم

 آهان، چه جالب! خود پریا هم قبول داره؟-

آره بابا، اون آقا مهندس تو اداره آب استان کار میکنه ولی ساکن خلجانه، اونطور -
که شنیدم جد و آبادش واسه لولهکشی و آبیاری این شهر خیلی زحمت کشیدن تا 

 .خونوادهای نداره مردم بتونن از آب لولهکشی شده استفاده کنن. فقط افسوس که

 اوه یعنی چی؟-

 .یعنی این که خونوادهاش سالها پیش در زلزله ارسباران همگی فوت شدند-

 آه خدا بهش صبر بده، اونا تو ارسباران چی کار میکردن؟-
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مادرش از اهالی ورزقان بود و مثال خانوادهاش یه مدتی برای گشت و گذار اونجا -
 .خ دادرفته بودن که اون اتفاق ناگوار ر

 !خوبه که اون نبوده-

 .قسمت دیگه، بهش مرخصی نداده بودن-

پریا که چشمانش را بسته و صورتش رو به سمت آفتاب گرفته بود صحبتهای من 
 .و ارشیا رو میشنید ولی هیچ اظهار نظری نمیکرد

از پنجره طبقه باال سمانه صدام زد و من مجبور شدم برم و پریا رو میون رویاهای 
 .ها بذارمخوشش تن

سر سفره ناهار ننهسارا دائم دعام میکرد و میگفت: دریاجان، قدم تو برای این 
خونواده خوشیمن خواهد بود تو دختر خوبی هستی و منم قسمت شد که برای 
اولینبار تو عمر هشتاد و سه سالهام سوار هواپیما بشم و سفر برم. از خدا میخوام تو 

رای این انسانهای خوب دختر و پسرهای سالمی و بابک رو خوشبخت کنه و بتونی ب
بیاری تا صدای خندهها و گریههای بچههاتون تو این حیاط قشنگ مثل بهشت همه 

 .جاش بپیچه

نگاههای غمگین من و بابک از این سو و آن سوی سفره با هم تالقی کرد و ما باز 
شست انگار سنگی هم به یاد غم نهان درونمون افتادیم و اندوه مشترکی بر سینه ما ن

از سینهام آویزان شده باشد! دعایی نیک و زیبا از سمت ننهسارا که متاسفانه امید 
به برآورده شدنش نداشتم! باز هم غول بیشاخ و دم خلجان به یادم افتاد هیوالی 
نفرتانگیزی که منو به خاک سیاه نشانده و معلولیتم داده بود. آه لعنت برتو باد 

 !«غار نغیم»

وهرم طناز خانم که او هم روی ویلچرش کنار سفره بزرگ و رنگین نشسته مادرش
بود با هیجان دستان الغر و چروکیدهاش را بر هم کوفت و گفت: آره ساراخانوم 
عزیز، منم آرزو دارم بچههای بابک رو ببینم و بعد بمیرم. پسرم باید نام پدرش جهان 

زرگ که یادگار پدرش هست و یکتا رو زنده نگه داره. مخصوصا که این خونه ب
 .متعلق به بابکه
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ننهسارا، که زبان فارسی نمیدانست با ترجمههای مادرم متوجه صحبت میشد. 
نگاههای من و بابک همچنان در هم میپیچید و ننهسارا به زبان ترکی گفت: من به 
شما قول میدم که این عروس و داماد از همین حاال تا سال دیگه صاحب ده فرزند 

 .هند شدخوا

 ارشیا و پریا بلند خندیدند، سمانه با سماجت پرسید: ننهسارا چی گفت؟

پریا حرفاشو واسه سمانه ترجمه کرد سمانه گفت: آخه ننهجون، اینا تا یه سال 
 .فوقش یه بچه بتونن بیارن

پریا حرفای سمانه را به ننهسارا گفت و ننهسارا پرخاشگرانه گفت: چرا یه بچه؟ 
 قلو زائیدن؟شاید اینا پنج 

 پریا زیر لبی بهم گفت: آخه چه خبره اینقدر توله پس بندازن؟

سمانه بلندتر خندید: هیچ چیز بعید نیست ولی ما به همون یه دونهاش هم قانعیم. 
وای که از همین حاال چهقدر بیقرارم بچه برادرم منو، عمهجون صدا بزنه و من از 

 .شدت خوشحالی سکته کنم و پس بیافتم

مفصل و رنگین در میان این حرف و حدیثهای ناپایان به اتمام رسید. در حالی  ناهار 
که لبان من و بابک به ظاهر میخندید ولی از درون گریه میکردیم. چون حقیقت 

 !تلخ تر از اونی بود که بشه تغییرش داد

پریا که کمی ساکتترم دید گفت: ای بابا، ناسالمتی اینا هنوز عروسی نکردن و ما 
 .یم برا خودمون هی میبریم و میدوزیمدار

شکر خدا مادرم با گفتن هر چی خدا بخواد همون میشه، دفتر این حرفها رو بست 
 .و کنار گذاشت

*** 

جشن عروسی مفصلی بود که خاندان یکتا برای عروس مرحوم جهان یکتا به راه 
محله و حیاط و انداختند آنها در انجام برنامهها و خرید و پذیرایی و چراغانی کردن 

خونه کوتاهی نکرده بودند و اقوامشون جانانه و یک دل مراسم جشن را به خوبی 
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برگزار کردند. هرچند آداب عروسی اینجا زمین تا آسمان با آداب عروسی شهر ما 
فرق داشت مثال در خلجان عروسی معموال در خانه عروس گرفته میشد ولی در 

مههای شب وقتی از اطرافیان داماد میایند و شیراز عروسی تو خونه داماد بود نی
عروس را به خانه بخت ببرند پسر بچهای از خانواده داماد به کمر عروس شال 

 :میبندد و ترانه بخت میخواند

 گلین گلین، قیز گلین

 اینجی لرین دوز گلین

 یئددی اوغالن ایسته رم

 سون بئشیگین قیز گلین

 !واسهشون یه پسر بیارم ولی من هفت که پسر سهله، حتی نمیتونم

عروس و داماد به ظاهر خندانی و سرزندهای که میان دختران و پسران شاد و 
پرهیجان میرقصیدند ولی در باطن و در عمق وجود غم سنگینی رو تحمل میکردند. 
من نمیتوانستم حتی برای لحظهای فکر کنم که بابک احساسی چون من ندارد و 

رنج نمیبرد و داستان بچهدار نشدن ما تاثیری بر او  اون واقعا از حقیقت درونمان
 !نگذاشته علیالخصوص که تک پسر خانوادهاش بود

ساعت سه و نیم نیمهشب بود که من و بابک در خلوت و آرامش اتاقخوابمان، که 
در طبقه باالی خانه قرار داشت قرار گرفتیم عروسی پرهیاهو و پر سروصدا به پایان 

پنجره رفتیم و چشم به آسمان کمستاره آنشب دوختیم. نیمه رسیده بود به کنار 
ماه از پشت ابرهای سیاه خودنمایی میکرد و اطرافش خالی از ستارگان رنگارنگش 
بود. ماه کامل میان هالههای مهتابی خود گاهی پنهان میشد و گاه مرموزانه به 

 !بیرون سرک میکشید

امی به راه انداخته و به خواب بابک که بسیار خسته بود روی تخت خر و پف آر 
عمیقی فرو رفته بود و من به حیاطی که ریسههای رنگارنگش هنوز روشن بودند 
چشم دوخته بودم. نمیخواستم خودم رو با حرفهای اطرافیان آزار بدهم و دوران 
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خوش اوایل زندگی مشترکم رو به کامم تلخ کنم. آنها بعدا میتوانستند باردار نشدن 
که مثال قسمتمون این بوده که از سوی خداوند صاحب فرزندی نشیم   منو بپذیرند

 !و نام جهان یکتا نمیتوانست در نسلهای بعدی خانواده یکتا ادامه یابد

صبح که من و بابک برای صرف صبحانه میخواستیم به طبقه پائین برویم در هر 
ه باال افراد طرف پلهها یک شاخه گل سرخ و قرمز گذاشته بودند من و بابک از طبق

جمع شده در سالن پائین را میدیدیم. من در پیراهن بلند و توری صورتی رنگم و 
بابک در لباس اسپورتش همان جذابیتهای عروس و داماد دیشبی رو داشتیم سرها 
رو به باال درحال تماشای ما بودند و برامون دست میزدند راهپلهها و گوشه کنار 

گل تازه و باطراوت آراسته شده بود، همه اینا رو   خانه با شاخههای گل و سبدهای
 .از ابتکارات سمانه و پریا میدانستیم

بعد ظهر هم مادرشوهرم، برنامهای با عنوان پاتختی به راه انداخت که تماما از فامیل 
دور و نزدیک خودشان بود. در جمع ما فکر کنم ننهسارا بود که بیشترین لذت رو 

میدید که در طول عمرش به جز مراسم و آداب و سنن شهر میبرد و برنامههایی رو 
خلجان چیز دیگری ندیده بود و او بعد از بازگشت به شهر خودش میتونست تا 
لحظه مرگش از این جشن عروسی برای کسانی که به دیدنش میآمدند، چه تعریفها 

 .و توصیفها بکند

داشت اون هر چه مهربانتر  طنازخانم، زنی فوقالعاده بود که اخالق نیک و مثال زدنی
میشد، من غمگینتر میشدم که چرا در آینده نمیتوانستم با آوردن نوهای شادش کنم 

 .و اونو با در آغوش کشیدن نوه پسریش به آرزوهایش برسونم

سمانه میهمانیش را در پارک ارم شیراز برگزار کرد و میهمانها با صرف عصرانه به یاد 
بهارنارنج آن روز را به کام خودشان شیرین کردند. هر  موندنی با نوشیدن شربتهای

حرکت من از نگاه تیزبین بابک دور نمیماند. وقتی یک لحظه لبخند یا خنده از روی 
لبهام گم میشد سر در گوشم میگذاشت و میپرسید: چرا نمیخندی، چی ناراحتت 

 کرده؟

 !کنهدلم میخواست بهش بگم همون چیزی که تو رو از درون ناراحت می
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ولی من در هر حالتی خویشتندار بودم و مثل پریا حاضرجوابی نداشتم بعضی وقتا 
 .از پیشداوریهای خودم به تنگ میآمدم

یک هفته بعد خانوادهام به خلجان برگشتند تا برای فرا رسیدن ایام ماه مبارک 
رمضان آماده شوند. یک روز وسط هفته در زمان خلوت من و بابک به حافظیه 

و بر سر آرامگاه لسانالغیب نشستیم و به خواندن شعرهای حافظ پرداختیم  رفتیم
بعد خواندن فاتحه وارد محوطه حافظیه شدیم و از غرفههای متعددی که در آنجا 
برپا بود مقداری اجناس که مختص شهر شیراز بود برای خانوادهام و خانواده 

قر و کمبودهای فراوان عاطفه، و برای خود عاطفه خریدم. خانواده عاطفه در ف
 .زندگی میکردند و اگر رسیدگی مادرم نبود از شدت فقر تلف میشدند

بابک گفت: دریا، دلم میخواد امروز ناهار رو در رستوران خوبی که در همین حوالیه 
 .صرف کنیم

 .من که خیلی گشنمه بابک-

یی را میان مقابل رستوران که محوطهای سبز و پر از گل و گیاه بود میز و صندلیها
درختان کاج چیده بودند بیرون رستوران باصفاتر از داخل رستوران بود من و بابک 
پشت میز نشستیم و سفارش غذا دادیم. در این فاصله به بابک گفتم: بابک یه 

 چیزی بگم عصبانی نمیشی؟

 بستگی داره حرفت چی باشه؟-

و عاشورا رو در خلجان  اول بگو ببینم سر حرفت هستی و قول میدی ما ایام تاسوعا-
 باشیم؟

خب ما که قول اینو به همه داده بودیم چون قراره از اون مراسم یادداشت برداریم -
 مگه نمیگن شنیدن کی بود مانند دیدن؟

 .ممنونم ازت بابک عزیزم-

 خب دریاجان، حاال حرف دیگهات رو که قراره عصبانیم نکنه بگو؟-
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که مراسم تاسوعا و عاشورا تموم شد و از خندیدم و گفتم: قول میدی، بعد این  
خلجان برگشتیم به چند دکتر متخصص زنان مراجعه کنیم تا ببینیم وضعیت من 
چهطوره و اونطور که دکتر پرنیان در بیمارستان تبریز گفته بود واقعا همون مشکل 

 رو دارم؟

می، بابک دستاشو البهالی موهاش فرو برد و با بدحوصلگی آشفتهشان کرد: خانو
هنوز هیچی نشده تو اون فکر و خیالی؟ چرا اون اتفاق رو واسه خودت دغدغه 

 .میکنی؟ ما که با همدیگه به توافق رسیدیم

 توافق قرار نیست ما رو از دکتر رفتن و معاینه و آزمایش شدن منع کنه؟-

 واقعا موندم دریاجان، چرا اینقدر اهمیت میدی؟-

وع در آینده واسه همه مهم میشه درثانی ما بابکجان، چرا اهمیت ندم؟ این موض-
باید مطمئن بشیم شاید دکتر پرنیان، اونموقع که از هر نظر شرایط بدی داشتم اون 

 !تشخیص رو داده بودن، شاید االن فرجی شده باشه

باشه دریاجان، اینم به خاطر تو تا خاطرت جمع بشه و اینبار تو باید بهم قول بدی -
نی و بعد جواب دکترها هیچ ناراحتی به دل نگیری در غیر که موضوع رو مهمش نک

 .این آبمون تو یه جوب نخواهد رفت و من عصبانی میشمها

هر دو خندیدیم و گارسون میز غذا را برایمان چید. در همین حین یک زن سیهچرده 
کولی که بچهای در بغل داشت به کنارمون اومد و گفت: جوونای زیبا، اجازه میدین 

 فال بگیرم؟ واستون

یک لحظه من تامل کردم و بابک گفت: خانم، لطفا راهتو بگیر برو ما اهلش نیستیم 
 .یعنی اعتقاد نداریم

من ته دلم از این که بابک این زن فالبین رو رد کرد ناراحت شدم ولی نمیتونستم 
 .مخالفت بکنم

نیستی آقای جوون، ایشاال که خوشبخت بشی من فاالم درستهها، تو که معتقد -
 .فقط پول یه وعده غذارو ازتون میگیرم
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در همین حین گارسون که غذای ما رو آورده بود با عصبانیت به کنار زن سیهچرده 
رفت و لگدش رو حواله کرد: آهای خانوم، چند بار بهت گفتم حق نداری اینجا بیای؟ 

 !زود بزن به چاک ببینم

لطفا به حساب ما دو پرس دلم به حالش سوخت و بابک سریع به گارسون گفت: 
 .غذا به این خانوم بده بره

وقتی گارسون پی اجرای اوامر بابک رفت،گفتم: بابک، اجازه بده این خانوم ازمون 
 یه فال بگیره دیگه، خب فال حافظه مگه چی میشه؟

 .دریا دیگه داری ناراحتم میکنیا-

سارتی پیدا کرد زن سیهچرده که ابروان تاتو شدهاش به سرمهای میزد با حرفم ج
و روی زانوهاش نزدیکتر اومد: آقای جوون خوشتیپ، بهت نمیاد عصبانی بشی 
چون شیرازیا تو کل عالم به مهربونی و مهموننوازی مشهورن، تو هم شیرازی هستی، 

 .اجازه بده فال این خانوم رو که داد میزنه شیرازی نیست بگیرم

ی مکث کرد: چه حرفا؟ مگه چشم بابک که از حدسهای زن شوکه شده بود، لحظها-
 .و ابروی سیاهش رو نمیبینی؟ این دختر اهل شیرازه دیگه

 .نه آقاجان، من میدونم اون قیافه دخترای آذربایجان رو داره-

این حرف زن که درست به خال زده بود دهان بابک را بست و زن کف دستم را 
 .گرفت و نگاه کرد

 ببینی؟بابک گفت: تو که قرار بود فال حافظ 

زن باز خندید و دندانهای سفید و درشتش در صورت سیاه کبودش درخشید او بچه 
را در بغلش جابهجا کرد و کف دستم را نگاه کرد و بعد دیوان بسیار کوچک حافظ 
را از کیفی که از گردنش آویزان کرده بود بیرون آورد و چشمانش را بست بعد که 

بهترین شوهر عالم رو داری خوشبخت میشی دیوان را باز کرد گفت: دخترجان، تو 
اگه حسودا بذارن. بالی بزرگی از سرت گذشته و زنده ماندی باز هم بالی بزرگی از 

 .سرت میگذرد، از طرف بدخواهات
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 .آهای خانم غذاها رو بگیر و بلند شو برو-

 .رو به طرف گارسون کردم: شما کاری نداشته باشین ما خودمون راهیش میکنیم

ها رو گرفت و در کنارش گذاشت از ترس بابک ازش جرات پرسیدن سوالی زن غذا
رو نداشتم. اون گفت: کسی خواهد مرد که دلگیرت خواهد کرد از اهل خونهات 
نیست. هیوالیی بزرگ دهنش رو باز کرده و تو ازش نفرت داری اما اون هیوال روزی 

چه داری که از تو رو عاشق خودش میکنه. به حاجاتت میرسی در طالعت دو ب
 ...نطفهات

 !واال سرکار هزار بار بهش گفتم از رو نمیره که-

مامور انتظامی لگدی به پای زن زد: چند بار تعهد دادی اینطور از مردم و مهمونای 
 شهر اخاذی نکنی؟

زن چادر سیاهش رو روی سرش جابهجا کرد و غذاش رو برداشت و در حالی که 
رستوران بیرون رفت. دلم میخواست زار زار گریه مامور تعقیبش میکرد از محوطه 

کنم چون مامور درست در حساسترین جای فال پیداش شده و اونو از گفتن باز 
 .داشته بود

بابک برخالف من میخندید: ناراحت نشو دریاجان، ما غذاشو گرفتیم دیگه چرا عذاب 
 وجدان داشته باشیم؟

اون مامور وقتنشناس درست آه بابک، متوجه نیستی اون داشت چی میگفت -
 .حساسترین جای فال پیدایش شد

دریاجان، از دختر تحصیل کردهای مثل تو بعیده به این اراجیف اعتقاد داشته -
باشی. اون داشت یه سری جفنگیات بیرون میریخت که پولی ازمون بگیره مگه 
 نشنیدی که داشت میگفت صاحب دو بچه خواهی شد، آیا مزخرفتر از این حرفی

 هست، خودت که احواالت خودتو میدونی؟

 .خدارو چی دیدی بابک؟ شاید در آینده من واقعا صاحب بچهای بشم-
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بابک دستاش رو به سمت آسمان گرفت: انشاءاهلل، خدا از دهنت بشنوه حاال بگیر 
 .غذاتو بخور که حسابی سرد شد

ن فالگیر در همون چشمانم دائم به بیرون از محوطه رستوران میچرخید تا ببینم آیا ز
اطرافه یا گذاشت رفت. بابک متوجه حرکات و حواس پرتیم شده و زیر نظرم داشت 

 .معلوم بود که یک لحظه هم ازم غافل نیست

دریاجان، به خدا داری خودتو آزار میدی، یعنی چی هیوالیی که دهانی مث حفره -
ما اول راهیم و  داره عاشقت میشه؟ این حرف با عقل جور درمیاد؟ تازه دریاجان،

تو از االن واسه بچهدار شدن یا نشدنت اینقدر حساسیت به خرج میدی، با این 
حساب تو در آینده چیکار خواهی کرد؟ به خدا اگه فقط یه بار بشنوم که دست به 
دامان رمالها، و فالگیرها و ساحرهها شدی اصال نمیبخشمتها. اینا همش کولیبازیه، 

غ بار آدم میکنن، چرا به جای این که توکلت به خدا باشه، به خدا اینا یه مشت درو
 به چرت و پرت اینا روی آوردی؟

 .بابک من کی این کارو کردم، این اولیش بودها، خب اینجا این جور زنا فراوونن-

 و تو چرا فکر میکنی اینا علمغیب دارن؟-

 !خب تمومش کن بابک نخواستیم-

خم نکن وقتی بیرون رفتیم و اون زنه کولی چرا ناراحت میشی، باشه دریاجان، ا-
 .بیرون باشه اجازه میدم باقی فالت رو ببینه

دلم کمی قرص شد و گفتم: آخه اون چرا باید میگفت که من در آینده صاحب دو 
 بچه میشم؟

دریای عزیزم، حاال یه غلطی کرد تو که بقیهشو نشنیدی که میخواد چی بگه؟ شاید -
 ، اجازه میدی غذامونو تو آرامش بخوریم؟میخواست... َاه بیخیالش

از نظر خودم غذای آن روز کوفتمان شد و من فکر و حواسم در بیرون از رستوران 
بود که اونم وقتی بیرون آمدیم هر چه اطراف را گشتم اثری از زن بچه به بغل 
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ندیدم. بابک با تمسخر خندید: گرفتی؟ اون اگه واقعا درست میگفت و میدید که 
 .هقدر مشتاقی، اینجا منتظرت میموندتو چ

نمیدونم بابک، شاید اگه دکتر پرنیان جریان رو بهم نگفته بود اینقدر مشتاق بچهدار -
 !شدن نمیشدم

بعد اتفاق آن روز من برای رفتن به نزد پزشک متخصص بسیار مشتاق بودم. ولی 
انشگاه و گرفتار فعال نمیشد هم روزه بودیم و هم در حال کار کردن روی پایاننامه د

 !مشغلههای اون

ماههای زیادی از پی هم دویده و به راحتی سپری شده بودند و من و بابک با تالش 
 .و زحمات شبانه روزی کارهای دانشگاه رو به اتمام رسانده بودیم

طناز خانم، تصویر یک زن مهربان شیرازی را تماما به تماشا میگذاشت و من از 
ودم. اما در صورت تکیده و مهربان طناز خانم هرازگاهی زندگیم راضی و خرسند ب

 !حالت انتظار رو میدیدم این که عروس یک روزی مژده باردار شدنش را بدهد

آمدن ننهسارا با آن شرایط سختش به شیراز، حاال مرا مصمم و وادار کرده بود که 
 !من و بابک هم تنها به خلجان نرویم

ه به همراه خونواده خود شام مهمونمون یک شب خالهزرین و شوهرش و سمان
بودند و ما که در حال صرف شام بودیم پیشنهادم رو به طناز خانوم گفتم با حرف 

 :من خاله از جاش پرید و دست زد

وای دریاجان، تو واقعا فرشتهای، اتفاقا مامان دیروز برای اولینبار میگفت که -
 .را کرده استحوصلهاش سر رفته و هوای کربال و سوریه و مکه 

 بابک خندید: چه حرفا، مگه خلجان کربال، مکهاس؟

با هیجان گفتم: اتفاقا ثواب همونا رو داره االن وقت خوبیه و حتم دارم عزیزخانم، 
از مراسم و حال و هوای محرم تو شهر ما خوشش بیاد چه عیبی داره واسه یه بارم 

 !شده مراسم ایام محرم رو تو شهر ما تماشا کنه

 خانم چشمانش برقی زد و گفت: شوخی شوخی دارین منو میبرینها؟طناز 
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 .گفتم: اتفاقا خیلی هم جدیه، و من از اولشم شوخی نمیکردم

نه عروس گلم، خودتونو به زحمت و دردسر نندازین، با این وضعیتی که من دارم -
 وبال گردنتون میشم؟

من زحمت بدین و  خب عزیزخانم، من دوست دارم، یعنی تنم میخاره که شما به-
وبال گردنم بشین کار خیر و ثواب انجام دادن یعنی همین دیگه، فقط خیرات پخش 

 کردن نیست که؟

سمانه گفت: دیدی مادرجون، عروس نازنینت دست نمیکشه و تو رو به این سفر 
 .میبره. من باید زود چمدونت رو ببندم

 !میره سکوت طناز خانم میرساند که خیلی هم دلش برای رفتن غش

آقای حیدری و خالهزرین هم زمان گفتند: واال ما که اونجا بودیم خیلی بهمون خوش 
گذشت چون دنیای متفاوت و پرآرامشی رو مشاهده میکردیم من بالشخصه 
احساس میکردم تو زمان های دور زندگی میکنم. اون وقتا که زنان و مردانش در 

تا شبهای طوالنی زمستان رو  تکاپو بودن و برای زمستانی سخت آماده میشدن
درون کرسیهای گرم به صبح برسونن. هنوزم دلم میخواد تو کوچهباغ خاکیش قدم 
زنان از جلوی درهای چوبیش رد بشم. اون محیط روستاییش، خیلی قشنگ و 

 .دلنشین بود

 !سمانه گفت: وای از کوچههای باریک و پیچ در پیچش با داالنهای سقفدارش

مانه گفت: با این توصیفات شما از خلجان ما هم وسوسه شدیم آقا فرشید شوهر س
باهاتون بیاییم، انشاءاهلل ما هم سال دیگه به خلجان مییاییم تا از آب و هوای دلپذیر 

 .آذربایجان استفاده کنیم

گفتم: قدم همتون به روی چشم، ما هر چی از شهرمون خلجان داشته باشیم حاال 
 .امون قرار میدیمکم یا زیاد در اختیار مهمون

 .مهم انسانیت و مهربونی آدماس، وگرنه شکم با هر چی که توش بریزی سیر میشه-
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چی گفتی جناب آقا، سال دیگه! غیرممکنه من که خیالم از هفت عالم راحته، قصد -
 .دارم همین فردا پسفردا همراه اینا برم

 تو چی فرمودی زرینخانم؟-

 !همون که شنیدی شوهر محترم-

حیدری بلند بلند خندید: به سالمتی میری منم پشت سرت یه وانت میگیرم و آقای 
 .جهیزیهات رو میفرستم تا همونجا بمونی

 .یواش حیدریجان، همراه خواهرم میرم و برمیگردم-

خالهزرین با چربزبونیش باالخره قصه رفتنش رو تو گوش شوهرش خوند و قرار شد 
 .او هم همراهمان باشد

ه چی رو تایید کرد و برای بعد شام دیگه حرف و حدیثی باقی خندههای جمع هم
 .نمونده بود

فکر کنم روز چهارشنبه روز سرنوشتسازی برای طناز خانم بود. اون مرتب و آماده با 
شوق و ذوق روی ویلچرش نشسته و به کارهای من و دخترش که در حال بردن 

 .چمدان ها تا دم در کوچه بودیم نگاه میکرد

ن به تبریز ساعت سه بعدظهر بود و ما ساعت یک به فرودگاه شیراز رسیدیم پروازما
و در سالن انتظار نشستیم. بابک هم که مثل من خوشحال نشان میداد مدام در 
حرکت و تکاپو بود تا همه چی به خوبی پیش بره. هواپیما بدون تاخیر درست راس 

رفت تا هر چه سریعتر ساعت سه از روی زمین بلند شد و به سمت آسمان اوج گ
 .خود را به آسمان تبریز برساند

ما وقتی وارد فرودگاه تبریز شدیم. کل خانوادهام به استقبالمون اومده بودند. ارشیا 
با ماشین خودش و پریا با ماشین پدرم ساعتی ما رو در خیابانهای تبریز گردش 

وا تاریک شده دادند سپس به سمت خلجان حرکت کردیم. وقتی به خونه رسیدیم ه
و فضای خانه از بوی اشتهاآور برنج دم کشیده زعفرانی آکنده شده بود. در نبود 
مادرم که برای استقبال ما به فرودگاه آمده بود عمهتوران به همراه خالهمحبوبه و 
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آمده بود به پخت و پز و تهیه شام مشغول « ورنق»خالهستارهام که از روستای 
 .بودند

ای محلهمون هم منتظر آمدن میهمانان بودند و همین رفتارها چند تن از همسایهه
 .عطر و بوی صمیمیت و همدلی آدمها رو به مشام میرسوند

هوای صبحگاهی پائیزی بسیار عالی و مطبوع بود مادرم با کمک بابک و من طناز 
خانم رو میان شنل و شال و کاله پشمی پوشاند و ما همگی برای گشتن در کوچهها 

 .به چهارشنبه بازار از خونه بیرون آمدیمو رفتن 

بابک راندن ویلچر مادرش رو خودش به عهده گرفت وقتی شهر رو میگشتیم از دیدن 
مساجد و حسینیهها و معابر عمومی که سیاهپوش شده و با بیرقها و علمهای عزا 
حال و هوای سوگواری به خودشان گرفته بودند، حیرت کردم. من در سیاهی شب 

رو ندیده بودم. پس با این حساب شب با نواخته شدن طبلهای عزا آیین اینها 
سوگواریها شروع شده بود و ما حتما امشب صدای طبلهای  15«شاخسی واخسی»

 !عزا رو میشنیدیم

به آنها گفتم: دوست دارید که شب برای دیدن آیینهای سوگواری از خونه بیرون 
 بیائیم؟

: آهای عروس گلم، از االن گفته باشم به خاطر طناز خانم زودتر از همه جواب داد
پاهام منو تو خونه زندونی نکنینها، منو به همه مراسمها تو مساجد و حسینیهها 

 !ببرین باید ثابت کنین که وبال گردنتون نیستم، گفته بودم که

همگی خندیدیم و منم صورتش رو بوسیدم و گفتم: نگران نباشین شما که زحمتی 
 !اشتین هم به روی چشمندارین، اگه د

چهارشنبهبازار برای خودش عالمی داشت. در آنجا عاطفه رو دیدم که در حال خرید 
سبزیجات بود عاطفه با دیدنم به گریه افتاد و محکم بغلم کرد گفتم: عاطفهجان اگه 

 .خونوادهات اجازه دادن شب واسه شام بیا خونمون

 .هیجان زده گفت: میام حتما میام
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و به کنار دستفروشانی که هر جور وسایلی میفروختند بردم او با شادی طنازخانم ر 
چیزهایی را از میان خرت و پرتهای فراوان دستفروشها انتخاب میکرد و برای نوهها 

 .و دخترش میخرید، مادرم وسایل زیادی را خرید و بار ماشین ارشیا کرد

شهر دیگری اومدیم جمع شده زنهای زیادی از اهالی شهر، به دور ما که معلوم بود از 
و با تعجب به مهمانهای فارسیزبان نگاه میکردند و حرف محبتآمیزی نثار آنان 
میکردند همه اهالی از دیدنم خوشحال بودند و بعضی از زنهای پیر با سادگی ازم 

 16«دریا قیزیم، اوشاغین یوخدی؟»میپرسیدند: 

توده در گوشهای جمع شده از حرفشون خندهام میگرفت و در دلم موج غمی مثل 
و آماده ترکیدن بود. اگر آنها بعد چند سال دامانم را همچنان خالی از بچه میدیدند 

 !من چه جوابی برای این سوالها میتونستم داشته باشم

همان شب بعد اقامه نماز مغرب و عشا وقتی که سر سفره شام بودیم صدای 
خانه رسید. آنها نوار صدای نوحهخوان از مقابل مسجد سیدالشهدا به درون 

نوحهخوانهای مشهور شهرمون، علی باصریان رو پخش میکردند میدانستم در مراسم 
 .روزهای تاسوعا و عاشورا خودشون را هم خواهم دید

 .صدای حزنانگیز نوحهخوان به گریهام می انداخت

قتی به در شب عاشورا من و بابک طنازخانم را به کنار تمامی امامزادهها بردیم. و
رسیدیم، از مشاهده سی چهل بچهای که تماما سبز « خدیجه خاتون»کنار امامزاده 

پوشانده بودند تعجب کردیم. بچههای سبزپوش با صدای مرثیه نوحهخوان با شمع 
روشنی که در دست داشتند دور امامزاده میگشتند. انبوه مردم در آنجا جمع شده 

شدند با احترام بهش راه دادند و ما او  وقتی متوجه وضعیت طنازخانم ویلچرنشین
را وارد حیاط کوچک امامزاده کردیم. عزیز خانم، در حالی که اشک به چشم داشت 
شمعی را روی برآمدگی سنگی روشن کرد و چشم به نورهای دهها شمعی دوخت 

 .که هر کدام با نیت برآورده شدن حاجتی روشن شده بودند
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ه خفته در گور صحبت میکرد لبانش به آرامی تکان مادرشوهرم، زیر لبی با امامزاد
میخورد از خودم پرسیدم: آه خدای مهربان، اون ازت چی میخواد، چه حاجتی داره؟ 

 سالمتی پاهاش یا آرزوی دیدن فرزند پسرش؟

بغض سنگینی که گلوم رو میفشرد چشمام رو به اشک نشاند و دیگر قدرت مقاومت 
گشودم: ای خدا لعنت به خودم و کنجکاوی نداشتم لب به نفرین کردن خودم  

خودم، به هر چی آدم بده لعنت! خدا جون، اون آدمای قاچاقچی و سارق رو که 
این بال رو سرم آوردن و میخواستند گنجینههای خلجان رو به یغما ببرن لعنت کن، 
اگه اونا نبودن من دچار اون حادثه وحشتناک نمیشدم و گرفتار این مصیبت ابدی 

م! شاید داشتم بیانصافی میکردم و قلبم به عدالت رفتار نمیکرد، من خودم رو نبود
 .صادقانه به محکمه عدل کشانده بودم

بابک تک و تنها با مردانگی کولهبار عشق رو بر دوش گرفته و صبور پیش میرفت او 
از دروازه قلبم عبور کرده بود بدون هیچ قید و شرطی معاملهای بین خود و خدای 

کرده بود! ذهنم به همراه تپشهای نامنظم قلبم هر دم معطوف زندگی آیندهمان خود  
میشد. و من پایان زندگیم رو در پوچی و بیهودگی میدیدم. انگار که همین لحظات 

 !عاشقانه رو در بطالت میگذراندم

شب عاشورا سعی میکردم تا در مقابل چشم دهها همشهری خلجانی اشک به چشم 
گریه کردن برای امام حسین )ع( هم میترسیدم که مبادا تعبیر نیاورم. حتی از  

 .دیگری شود

آه که حکمت و برنامه خدا برای بندههاش چهقدر دقیق و منظم هست و روال 
زندگی بر پایه آن بنا شده بود. چهقدر خوب که هیچ بندهای از سرنوشت یک دقیقه 

ز وقت مقرر جان به جان بعد خودش خبر نداره وگرنه بندههاش دق کرده و زودتر ا
آفرین تسلیم مرگ میکردند، مثل من که االن از یک موضوع حیاتی خبردار شده 

 !بودم و هر روز اینقدر عذاب میکشیدم

روز عاشورا از ساعت هشت صبح از مسجد سیدالشهدا و مسجد حضرت ابوالفضل 
 .نوحه پخش میشد و صدایش به درون خانه نفوذ میکرد
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 ربال سوزون یازارامآغلیان گوزلرینن ک

 واریمده محنت و غم نینوا سوزون یازارام

به علت پادردهای مادرشوهرم آنها نتوانستند از خانه بیرون بیایند و من و پریا به 
همراه بابک و ارشیا یک دور در شهر زدیم و مراسم سوگواری را که برای آقا اباعبداهلل 

 .الحسین و اهل بیتش به راه بود تماشا کردیم

توقف کرده و مشغول تماشای عزاداران سینهزن « ابودجانه انصاری»کنار امامزاده 
و زنجیرزن شدیم ناگهان در آن سوی دسته عزاداران سه مرد جوانی را دیدم که به 
دیوار امامزاده تکیه داده بودند و در حالی که چشمهایشان را از تابش آفتاب تنگ 

هم میکردند. مردی که نسبت به آن دو نفر کرده بودند با هیزی و وقاحت تمام نگا
دیگر میانسالتر بود و ریش تقریبا حنایی رنگ و خال گوشتی کوچکی کنج لبش 

 داشت هیزتر و چشمچرانتر از آن دو نفر دیگر گستاخانه

سر تا پایم را برانداز میکرد من سعی داشتم تا از پشت عینک دودیم نگاهم به او 
تصادفی نگاهم با او تالقی میکرد من در دلم فحش  نیفتد ولی نمیشد و هرازگاهی

و ناسزایش میدادم، بعضیها در این روزهای ماتم حرام حیا نمیکنند و دست از هیزی 
 !و شرارت برنمیدارند و زنان و دختران رو با رفتار ناشایست خود آزار میدن

 ای حسینجان، کاش چشمان نامحرم کمی حیا بگیرد و مردان بدانند هر نگاه
 !گناهآلود آنان، با نگاه نامحرم دیگهای بر ناموس خودشان پاسخ داده میشه

برای فرار از تیر نگاه آنها جام رو با عاطفه عوض کردم و در کنار راضیه خانوم همسایه 
ایستادم و با آنها به گفتگو پرداختم در حالی که حواسم همچنان معطوف صدای 

دای طبل و سنج، گوش به نوای خوش نوحه خوان بود. سعی میکردم در میان ص
نوحهخوان خلجانی بدم که به زیبایی حرمت و جایگاه ائمه دین و مبارزات 

 :سیدالشهدا و ساالر شهیدان را به تصویر میکشید

 لخت مانده بر زمین بی سر تنش چون سرش از تن جدا هست حسین

 سر به نیزه می رود در راه شام جسمش اندر نینوا هست حسین
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یم مثل باران میبارید و سبب میشد که توجهی به اطرافم نداشته باشم. با اشکها
اشاره ارشیا نزدیکتر رفتم و اون گفت: دریا، چه خبرته، بسه دیگه چشاتو کور کردی 

 .بیا برگردیم خونه، مادرشوهرت حوصلهاش سر میرهها

 پرسیدم: پس بابک کجاست؟

 .ه خالصه خونه برمیگرده دیگهگفت: واال تو این شلوغی گمش کردم هر جایی باش

از عاطفه که چادرش رو روی صورتش کشیده و از ته دل گریه میکرد خداحافظی 
کردم. چه کسی بود که در این روزهای ماتم حسینی این همه برنامههای مذهبی و 

 عزاداری رو ببینه و بیتفاوت بمونه و یا چشمه اشکش نجوشه؟

ساعتی بعد مادرم تلفن کرد و گفت: خونه  وارد خونه که شدیم کسی در خانه نبود
 .شوکت خانم هستیم ناهار آبگوشت نذری دارن شما هم بلند شین بیایین اینجا

از حرف مادرم تعجب کردم که چرا عاطفه، دختر شوکت خانم بهم نگفت نذری 
 داریم؟

جاق چون مادرم، طنازخانم و خالهزرین را هم آنجا برده بود منم اونجا رفتم. به کنار ا
بزرگی که با آجر درست کرده بودن رفتم و به زنان سالم دادم عاطفه که تازه وارد 
حیاط شده بود با دیدنم گفت: ببخش دریاجان، انقد حواسم پرت بود که وقتی تو 

 .دسته عزاداری دیدمت یادم رفت بهت بگم بیای اینجا

 واسه چی حواست پرت بود؟-

 .وای چی بگم جیگرم داره می سوزه-

 را عاطفهجان؟چ-

عاطفه چشمکی زد و اشاره داد تا ساکت باشم. ننهسارا روی تکههای چوب نشسته 
و به کار و تکاپوی زنان همسایه چشم داشت اون با دیدنم گفت: عروسجان، جلوتر 
بیا و مالقه رو بگیر و تو هم قابلمه رو هم بزن و یه دعایی بکن نذری بکن، انشاال 

 .حاجاتت رو برآورده کنه که آقا اباعبداهلل الحسین
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از این که ننهسارا در کنار زنان کنجکاو همسایه اشارهای به بچهدار شدنم نکرد 
 .ممنونش شدم

طنازخانم پیچیده شده در میان شال نمدی مادرم کنار اجاق نشسته بود. مادرم 
همیشه میگفت مادربزرگش این شال رو پنجاه سال پیش که شالبافی یکی از 

 .و سنتی خلجان بوده، بافته استهنرهای اصلی 

مادرشوهرم با صوت دلنشینش زیارت عاشورا میخواند و زنهای همسایه با اندوه و 
آرام به گردش جمع شده و در جاهایی باهاش همصدا میشدند. من و عاطفه کنار 

 .هم و نزدیک اجاق نشستیم و از گرمای مطبوع آتش لذت میبردیم

قرار بذاریم میخوام باهات درد دل کنم به خدا عاطفه گفت: دریاجان، یه روزی 
 .خیلی غصه میخورم

 عاشق شدی؟-

وای یواشتر، نگاه کن خواهرت پریا حواسش به ماست. مگه نمیدونی من و احمد -
 نشون کردیم؟

 احمد دیگه کیه؟-

 .عاطفه انگشتش را روی بینیش گذاشت، یعنی ساکت باشم

 .بخش گرمش کرده بود، میپیچید بوی مطبوع آبگوشت در حیاط که آفتابی جان

پریا به کنارمون آمد و در گوشم گفت: این آبگوشتم مثل همون کره و خامه محلیه 
که ما نمیخوردیمش ها تا بعد به میمنت مهمونای تو خوردیم و به به و چه چه 
کردیم. امروزم واسه ناهار از این آبگوشت میخوریم و دیگه غلط میکنیم که آبگوشت 

 .ته باشیمدوست نداش

از خنده پقی زدم و مادرشوهرم از پشت عینکش نگاهی به صورتم انداخت و زنهای 
همسایه با اخم و تخمهای آنچنانی حسابی سرزنشم کردند. و به زبان بیزبانی بهم 

 !فهموندن که در روز عاشورا خندیدن مطلقا ممنوع است
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نه به اطراف شب عاشورا بعد شام حاضری و مختصری که خوردیم همه اهل خا
رفتیم. این پیشنهاد طنازخانم بود که میخواست حاال که درد پاهایش « محله باال»

با قرص و دواها کمی آرام گرفته بود به تماشای مراسم سوگواری شبانه برویم. ما 
در کوی ابوالقاسم در جایی مستقر شدیم تا مادرشوهرم راحت دستهجات عزاداری 

ی بچه که از سر تا پا سبز پوشیده بودند و در دستانشان رو از باال ببینه. عده زیاد
شمع روشنی بود وارد محله شدند. ارشیا گفت: این جوان نوحهخوان حجت 

 صاریخان هس خودشم شاعره ، میبینی با چه لحن دلنشینی میخونه؟

بعد دقایقی صدای نوحهخوان قطع شد و دسته طبلزنان نزدیکتر آمدند و پشت سر 
مگی پسرانی جوان بودند، دستهجات شبیه خوان وارد میدان شدند طبل زنان که ه

هر کدومشون لباس یکی از شخصیتهای کربال رو پوشیده بودند که روز عاشورا در 
کربال حادثه آفریده بودند چه از یاران امام حسین چه از دشمنانش، نمایش تعزیه 

 .م بودآنها اجرای صحنههای غمانگیز و حماسی روز عاشورا برای مرد

دسته کودکان سبزپوش خیلی جالب و احساسبرانگیز بود مادرشوهرم یکریز گریه 
 .میکرد و من دستم رو روی شانهاش گذاشته بودم

طولی نکشید که پخش شیر نذری در میان مردم شروع شد. و این هم نماد دیگری 
ن ایام از کشته شدن دو شهید خردسال کربال یعنی علیاصغر و علیاکبر! هرچند در ای

 .ماتم و شهادت پخش نذورات مردم بین اهالی شهر زیاد بود

ارشیا که در کنارم ایستاده بود گفت: خواهرم، تصورکن که حداقل از پانصد سال 
پیش که ایران خاستگاه و محل ظهور حکومت شیعه بوده این آئین و سنت ها برپا 

ه بدونیم ارزش مبارزات میشده و تا امروز هم پابرجاست. آیا همین کفایت نمیکنه ک
 امام حسین )ع( واالتر از چیزهایی هست که میبینیم و میشنویم؟

گفتم: به تاریخ خوبی اشاره کردی، لطفا راجع بهش با بابک صحبت کن شاید برای 
 !تالیف کتابمون به درد بخوره

 آه، خوب گفتی! دریا شما هنوزم روی اون کتاب کار میکنین؟-



                 
 

 

 (اعظم فرخ زاد )آخوندزاده|  معجزه خلجان رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir    مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان 

 

206 

 

 با این که وقت کمی گذاشتیم اما خوب پیش رفتیم و فکر کنم البته ارشیا و الحمداهلل
 .تا یه سال دیگه از زیر چاپ بیرون بیاد

پس لطفا در برنامهای که به زودی از طرف شهرداری برای تقدیر و تجلیل از شما -
انجام خواهد گرفت تو و بابک به این نکته اشاره بکنین که اگه مسئوالن روی 

کنن به پیشرفت نمیرسه و موفق نخواهند بود. یکی نیست به خلجان کار و تالش ن
آدمای خیر و نیکو سرشت همین خلجان بگه فقط با ساختن مسجد و حسینیه 
نیست که ثواب دنیا و آخرت رو میبرن، چرا همون خیرها به ساخت یه ورزشگاه 

جد برای جوونا و یا باشگاه ورزشی واسه بانوان نیستن؟ واسه یه خلجان چهقدر مس
 و حسینیه الزمه؟

ایوای ارشیا چرا اینارو به من میگی؟ ما واقعا جایی رو نداریم که دردمون رو -
 .حرفمون رو به اونجا ببریم و مطرحش کنیم شاید چارهای پیدا بشه

پدر که در کنارمون ایستاده بود و حرفهامون رو میشنید گفت: شهردار محترم و 
اینجا وقت میذارن و برنامههایی برای  افرادی از شورای شهری که خیلی واسه

پیشرفتش دارن ولی خب... وقتی می خواد کاری صورت بگیره موافق و مخالفهایی 
وجود داره و نظراتی که همه ارائه میدن با همدیگه فرق میکنه درنتیجه کار 
نیمهتموم میمونه و همینها باعث میشه تا در میان افراد خیر و کار بلدها هماهنگی 

یاد و همه چی ناتموم می مونه تا بین مردم و نهادها اتحاد و همدلی و پیش ن
 .مهمتر از همه دلسوزی نباشه کاری از پیش نمیره

گفتم: بله ارشیا جان، اینجا اگه در حد اسم هم باشه دیگه از دهکده بودن خارج 
شده. کاش همون مبتکران خالق، طرحهای سازندهشون رو برای شهر شدن اینجا به 

 .ولین ارائه بدن و اجراییش کننمسئ

پدرم گفت: من سعی میکنم در برنامه تقدیر از شماها، که فکر کنم به همین زودی 
باشه و بعد از هماهنگی با اقای قادر سلمانی که ساق دوش اقای فرشیان زاد هستند 

 .و انها جزو افرادی کاردان و دلسوز برای این شهر میباشند
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یخی و زرخیز اون همه گنج به دست اومد چی شد؟ آیا گفتم: از این روستای تار
 نباید مقداری برای آبادانی خود اینجا هزینه میشد؟

آهای بچهها بحث رو تموم کنین، اون صاحبنظرایی که پشت میز ریاست نشسته -
قد شما عقلشون نمیرسه چه بکنند یا نکنند، شماها چرا بدتر از اونا دایه دلسوزتر از 

 مادر شدین؟

سه این که ما اینجا سکونت داریم و با مشکالت خیلی زیادی دست و پنجه نرم وا-
 .میکنیم باید صدای اعتراضمون دربیاد

پریا اینا رو زیر لبی گفت و کسی نشنید و ما به صدای اعتراض به حق مادرم، همگی 
صدامون رو بریدیم و حواسمون رو به شبیه خوانان دادیم که در حال اجرای نمایش 

 .ع کربال اشک همه رو درآورده بودندوقای

مادرم گفت: همین مراسم رو میبینن؟ اگه از روی صدق و صفا و نیت پاک دلها 
نباشه پشیزی ارزش نداره، فقط ذکر مصائب و بیان مسائل شرعی کافی نیست باید 
کالم روشنفکرانه و از دل برخاسته باشه تا محبوب قلبها بشه حاال این افراد میتونن 

ر ارگان و منصب و سمتی که دارن باشن، سخن سخنرانان اونقدر باید جدی و از ه
حقیقی و قابل قبول باشه که به دل مردم نفوذ کنه و مردم فهیم هم نفوذ رو در 
حقیقت میبینن خطابه این افراد باید طوری باشه که اندیشههای بلند و متعالی 

 .مملکت پیشرفت میکنه سرمنشا حیات و زندگی مردم بشه اون وقته که فرهنگ

 همگی با حیرت به مادرم که گوینده این حرفها بود نگاه میکردیم؟

ارشیا سگرمههایش را درهم کشید و لبانش را بازی داد: مادرمون از کی تا حاال شده 
 روحانی و مفسر که ما خبر نداشتیم؟

کند و پدرم سرش رو آهسته آهسته تکان داد، یعنی که حرفهای مادرم را تایید می
 .من و ارشیا ساکت ماندیم
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شب که دور سفره شام گرد آمده بودیم بابک و ارشیا که نذری ناهار را نخورده 
بودند به تناول آبگوشت نذری پرداختند. از بابک پرسیدم: میشه بفرمایی دیروز و 

 امروز کجاها بودی که مثل جن یهویی از کنارمون غیب میشدی؟

اسوعا و عاشوراست؟ خب جان دلم، ما برای تکمیل بابک خندید: منظورت روزای ت
کتاب به هر نظر و عقیده و روایات و دیدن هر مراسمی احتیاج داریم صحبت کردن 
با افراد متشخص این شهر تا ازشون اطالعات مکفی به دست بیاریم، الزمه و ما باید 

و این فرصت های به دست اومده رو مغتنم بدونیم در واقع من دارم جورت ر 
میکشم. دریاخانوم امروز هیات عزاداران حسینی مسجد سیدالشهدا برنامهای در 

 .کنار قبر شهیدان داشتند من هم اونجا بودم

 .خالهزرین گفت: عروس و دامادمون خوب با همدیگه جور هستنها

مادرشوهرم که روحیهاش خیلی خوب شده بود، گفت: ناسالمتی دوتاشون تو یه 
ترا گرفتن واسه همین اختالف عقیده ندارن و هدفهاشون رشته تحصیل کردن و دک

 .و کاراشون یکیه

نزدیکیهای صبح از خواب بیدار شدم گوشیم رو باز کردم که ببینم ساعت چنده؟ هنوز 
اذان صبح از منارههای مسجد سیدالشهدا پخش نشده بود پیامکی بهم رسیده بود 

جان، من عاطفه هستم امروز که پیام رو باز کردم شماره ناشناسی بود: سالم دریا
دیدمت کمی دلم وا شد میخواستم اگه فرصتی بدی باهات صحبت کنم. دچار یه 
گرفتاری شدم که نمیتونم با کسی مطرح کنم میشه با تو درد دل کنم؟ میدونم که 

 .تو راز دلم رو به کسی حتی به شوهرت نمیگی قربانت عاطفه

 وبایل نداشت؟به فکر فرو رفتم آخه عاطفه که گوشی م

یادم افتاد صبح وقتی پیش عاطفه تو حیاطشون کنار اجاق نشسته بودیم اون بهم 
 .اشاره داد که میخواد باهام صحبت یا چه میدونم درد دل کنه

 نمیدونستم چی کار کنم؟ آیا به بابک بگم یا به خاطر عاطفه رازداری کنم؟
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ست و دیروز صبح که دیدمش مادرم بهم گفته بود که عاطفه سه ماهه نامزد کرده ا
 خودش هم گفت. خدای بزرگ، یعنی االن مشکلی واسش پیش اومده؟

تا سپیده سحری همش این طرف و اون طرف غلت زدم وقتی بابک برای اقامه نماز 
 بلند شد مردد موندم که متن پیام رو براش بخونم یا نه؟

 هم نگفتی؟یک پیام به همون شماره زدم: چرا صبح که پیشت بودم چیزی ب

جواب داد: نامزدم و مادرش نگاهشون به ما بود اگه تونستی ساعت هشت در 
پائین کوچه زیر کوه که به محله باباحمید میرسه منتظرم باش. میدونم تو میتونی 

 .راهی بهم نشون بدی و مشکلم رو حل کنی

ت در ساعتی رو تو حیاط قدم زدم و فکر کردم آخر سر با توکل کردن به خدا، به سم
کوچه رفتم مادرم در گوشه حیاط داشت چند تکه هیزم رو روی هم میچید تا 
بوقلمون پاک شده رو برای ناهار ظهر آنجا آماده کند. پرسید: دخترم اول صبحی به 

 سالمتی کجا میری؟

 .میخوام برم واسه صبحونه از آقا یداهلل خامه تازه بخرم-

 .برنتو چرا؟ االن ارشیا یا پدرت رو میفرستم -

 .آه مادر جان، فعال که من بیدارم-

 .زود برگردیها-

چند سگ خسته که شب را تا صبح در کوچهها ول گشته و پارس کرده و سر به 
دنبال هم گذاشته بودند حاال در گوشه و کنار دیوارها لم داده و خوابیده بودند آنها 

به روم انداخته و  با عبورم از کنارشان سرشان را بلند میکردند و نگاهی خوابآلود
 .مجددا میخوابیدند

چون خودم در زندگی زناشوئیم مشکلی حیاتی و تقریبا غیرقابل حل داشتم احساس 
میکردم عاطفه هم دچار مشکلی از نوع مشکل من شده است. سرم رو پائین گرفته 
و در حالی که نوحههای یاد گرفته دیشب رو زیر لب زمزمه میکردم به محله باباحمید 
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اکبر »دم. تا رسیدن عاطفه زیر تک درخت کنار استخر ایستاده بودم و شعر رسی
 :را که یکی از شاعران انجمن ادبی بود، بلند بلند میخواندم« صاریخان

 بابا حمید, گولین سنون دوالندا

 یای گلنده چیماق وقتی اوالندا

 توت یتشیب شیرین لیقا دوالندا

 اوردکلرون گولده بالیق توتاندا

 الیب اوشاقلیقی آغالرامیاده س

 غصه لنیب اورگیمی داغالرام

غرق عالم رویایی خودم بودم که یهویی اصال نفهمیدم چه شد؟ انگار بر سرم صاعقه 
خورد و اختیارم ربوده شد دو مرد که صورتشان رو پوشانده بودند از پشت درختان 

د و تا به خودم کنار استخر پر از لجن که آب قنات به درونش میریخت، بیرون اومدن
بجنبم اونا دهانم رو گرفته و کشانکشان منو داخل ماشین پژو چپاندند و سریع به 
راه افتادند. آنها دستمالی رو دور دهان و صورتم بستند که داشتم خفه میشدم و 
نمیدونستم منو کجا میبرند، خدایا، چه خبطی کردم با کسی از افراد خونواده بیرون 

ار دیگه مرتکب چه خطایی شده بودم من که بعد ماجرای یافته نیومدم! خدایا اینب
 شدن گنج با کسی مشکلی نداشتم آیا در این کار عاطفه دست داشت؟

دو مرد ماشین رو متوقف کردند و من رو بیرون کشیدند و از راههای ناهمواری به 
غار »ر جلو میبردند وقتی از باریکه راهی تنگ منو جلو میراندند فهمیدم که در کنا

هستیم. آه خدایا، باز برای چی اینجا آوردنم؟ من از این غار نفرت دارم، انزجار « نغیم
از غاری که بهم معلولیت بخشیده بود و برای یک عمر خوشبختی را از من ستانده 

 !بود

آنها به زور بازوهاشون و با صدای دورگه مرا از حفره وارد غار کردند. از وحشت 
ست به سرم بیاد تقریبا بیحال و بیرمق شده بودم آنها هر کاری اتفاقاتی که میتون
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میتوانستند بکنند، بیعفت و بیآبرویم کنند. آخر مگه من گناهی کرده بودم آیا به 
 اتفاق مدتها پیش ارتباطی داشت، زمانی که دزدان گنج رو لو داده بودم؟

هیدش که ایام در موقعیت خطرناکی قرار گرفته بودم خودم رو به خدا و امام ش
سوگواریش بود، سپردم. من همین دیشب با دیدن صحنههای شبیهخوانی فاجعه 
کربال کلی برای امام حسین و یارانش گریه کرده بودم وقتی شیر نذری رو مینوشیدم 
برای علیاکبر و علیاصغر نوزادش گریه کرده بودم. ای خدای حسین، من امروز باید 

مرگ رو میپذیرم، اما بیعفتی را هرگز، من با دامنی  گیر این نامردان میافتادم؟ من
آلوده و ناپاک آن هم در چنین روزهایی، دیگر روی روبرو شدن با بابک یکتا را 
نداشتم. بابک یکتا، قبال یکبار در حقم بزرگواری و مردانگی کرده بود و با پذیرش 

 !معلولیت منو پذیرفته بود اینبار هرگز... آه خدایا کمکم کن

اولین سیلی محکم مردی که به صورتم نواخته شد احساس کردم برق از چشمانم  با
جهید. دومین سیلی سنگین دستان یک مرد و لگدی که دیگری بر شکمم خواباند 

 .فریادم را به آسمان برد اما صدام به بیرون از غار نرفت تا به گوش رهگذری برسد

این نامردان میسپردم هرچند عمال من نباید بیهوش میشدم، نباید خودم را به دست 
در برابر خشونت آنان قدرت حرکتی نداشتم اما صدایم را داشتم من با تمام قوا فریاد 
میکشیدم و آنها با تمام قوا مرا میکوبیدند و من در میان دردهای ویرانگر ضربات 

ند آنها ته دلم خدارو سپاس میگفتم که در حالت فعلی بهم دستدرازی و تعدی نمیکرد
 .و فقط کتکم میزدند. روی زمین حتی یه سنگ کوچیک هم نبود تا بر سرشان بکوبم

نمیدانستم این ازخدا بیخبران هدفشان چه بود و برای این خشونتشون چه دلیلی 
 داشتند؟

در برابر چشمانم مثل هیوالیی بزرگ جلوه داشت که دهان حفره مانندش « غار نغیم»
همان هیوالیی که زن کولی فالگیر در شیراز و در  رو برای بلعیدنم باز کرده است

بیرون رستوران حافظیه بهم گفت: دخترجان، تو خطر دیگری را از سر خواهی 
 !گذراند
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کاش بابک را یکبار دیگه میدیدم و بهش میگفتم: دیدی پیشبینی زن فالبین درست 
 از آب دراومد؟

بید و خون از بینی و دماغم ضربه لگد محکم یکی از آنها سرم را به دیوار سنگی کو
فوران زد و تقریبا مرا از هوش برد. داالن طویل و دیوارهای سنگی غار به دور سرم 
چرخ میخورد، گیج میزدم عوعوی بیامان سگی که به نظرم از در ورودی غار به درون 
میرسید بیشتر مغزم رو داغان میکرد. زوزههای بی وقفه سگ غیرعادی به نظر 

مرد سرمست با همان وضع مثل توپ فوتبال مرا به همدیگر شوت  میآمد. آن دو
میدادند و خونهای سر و صورتم به دیوارهای سنگی پاشیده و یا روی زمین میریخت. 
آنها برای لحظهای رهایم کردند نعش جسمم که به سنگینی کوه شده بود روی زمین 

 .افتاد و هرگونه حرکتی از من سلب شد

ی صدای ناهنجار یکی از مردان را شنیدم: ولش کن دیگه، در عالم نیمه هوشیار
همین که دق دلم رو خالی کردم کافیه! دریافتم که این افراد سارق همان افراد 
زخمخوردهای هستند که زیرخاکیهای ارزشمندشون توسط من از دستشون بیرون 

 !رفته و گیر قانون افتاده بودند، حاال چرا آزاد بودند نمیدونستم

ان کار و زحمات آنها با تعقیب من هدر رفت و دستشان در حنا ماند. ولی چه آن زم
فایده که روحم در میان پارسهای بلند سگ سمج که یکریز داشت زوزه میکشید، در 
حال پرواز کردن به دنیای ابدی بود و من دست از دنیا شسته دیگه نمیتونستم اصل 

 !ر سرم اومدهحقیقت را به افراد خونوادهام بگویم که چه ب

به تدریج صدای سگ تاب میگرفت و در هوا معلق میماند هوایی که فشرده و خفه 
بود و تنفس را برایم مشکل میساخت من چنان قاصدک نشسته بر روی زوزههای 
جیغمانند سگ، داشتم دست و جان از زمین خاکی میکشیدم. ظاهرا مردان رفته و 

که زندگی مشترک کوتاهم با بابک منو به حال خودم رها کرده بودند. حیف  
سرانجام نداشت آیا آه و نفرین مازیار که در عشقش ناکام مانده بود، یقهام را 

 !گرفت
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پارسهای سگ کمکم از اطراف غار دور میشد و من دیگر نمیشنیدمش، در حال مرگ 
میاندیشیدم. وحشت و نفرتی که ازش داشتم حاال بیشتر « غار نغیم»همچنان به 

 .بود، هیوال باالخره مرا در خود بلعیدهم شده 

کاش هیچوقت برای دیدن غار به اینجا نمیآمدم و گرفتار دردسرها و مصیبتهای این 
هیوالی خشمگین و با عظمت نمیشدم، میفهمیدم که این غار شوم و نحس و نفرین 

 .شده است

م از خنکای مطبوع و جان بخشی روح مردهام رو کمکم جان میداد با ناتوانی تما
میان چشمان نیمهبسته درختان جان گرفته بهاری را مشاهده میکردم زمینی که از 
میان خاکهایش گیاهان و سبزههای نورسته و کمجان زمین را سبز میکرد دستانم از 
باالی سرم آویزان بود و انگار روی اسبی انداخته شده بودم و اسب چهار نعل در 

 !دشتهای بی پایان میتاخت

فت و محکم با سرعت و شتابزده پیش میرفت و همچنان که مرا روی قدمهایی س
دوشش انداخته بود از پستی و بلندیها و تپه ها عبور میداد و با قدرت باال میرفت 
تا به جاده هموار برسد هن و هن و نفسهای تند و گرم مرد به گوشم میرسید و 

و زوزه آرام سگی  ظاهرا من در میان بازوان مردی به پیش برده میشوم. ناله
 .همچنان از پشت سر همراهیم میکرد

وقتی در میان آه و فریادهای افراد خانهای ناشناس و غریبه درون بستری گشوده 
 .گذاشته شدم سعیکردم کمی اطرافم رو تشخیص بدم

آهای اصغر، بدو دکتر درمانگاه رو اینجا بیار، آهای زن تو هم تو ظرف کمی شیر -
 .ر حیوون بیچاره از بس پارس کرده صداش گرفتهواسه سگ جلو دربذا

زن و دختری با تاسف باالی سرم نشستند: چیکار کنیم رشید، خونهای سر و صورتش 
 !رو پاک کنیم

 .آره، یواش یواش پاکش کنین االن دکتر میرسه-

 کدوم از خدا بیخبری طفلکی رو به این حال و روز انداخته، مرد؟-
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مین میرفتم که پارسهای این سگ که پاچه شلوارم رو نمیدونم؟ منم داشتم سر ز  -
میکشید منو به طرف غار برد. فهمیدم اون تو خبری هست منم داخل غار شدم و 

 .حاال میبینین جریان چیه دیگه

َاه، خدا لعنت کند بر هر چی نامرد و ناکس و قرمساق هست که در این روزای -
 .ماتم و حرام هم هیچی حالیشان نیست

ه بیخ گوش شوهرش چیزی گفت. دختری جوان قاشققاشق درون دهانم زن آهست
آبقند میریخت و من کمی حالم جا آمد، هر چند همه جای بدنم دردهای وحشتناکی 
داشت از این که مرگ ازم فاصله گرفته بود، متاسف بودم. حاال مگه میشد دهان 

ر بین اهالی شهر مردم اینجارو بست، همین زن و مرد میتوانستند منتشر کننده خب
باشند که وقتی منو پیدا کردند در چه حال و روزی بودم و قشنگ یک کالغ چهل 

 !کالغ که سهله، هزار کالغ میکردن

مردی که کت و شلوار طوسیرنگی به تن داشت کنارم زانو زد از کیفش فهمیدم که 
 .همان دکتر کلنیک است

آقای دکتر، من به پارسهای بلند و  آقا رشید تندتند به دکتر شرح احواالتم را میداد:
بیامان سگی که االن جلو در خونه دیدینش کنار غار رفتم. صدای پاهایی رو که از 
غار دور میشد، شنیدم ولی هیچ کسی رو ندیدم. نمیدونم با این دختر جوان چه 

 .خصومتی داشتند که به جونش افتادند

معاینه به کسانی که درون اتاق دکتر هم میشنید و هم معاینهام میکرد. دکتر بعد 
بودند اشاره داد تا خارج شوند. به سختی لبان از خون بسته شدهام رو باز کردم و 

 .گفتم: آقای دکتر لطفا به این شماره زنگ بزنید

دختر جوان تند و تیز با موبایلش به شمارهای که گفتم زنگ زد و دکتر آدرس رو 
 .به خونوادهام داد تا اینجا بیایند

کتر وقتی اتاق را خالی کرد به معاینه شکم و پهلویم پرداخت و بهم گفت: د 
دخترخانوم جوان، خودت میتونی خیلی مختصر بهم بگی اون نامردا چه بالیی سرت 

 آوردن؟
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 .آقای دکتر فقط کتکم زدن-

 مطمئنی غیر این نیست؟-

چوجه به مطمئنم، اونا نامرد بودن ولی ظاهرا خیلی هم بیغیرت نبودن که به هی-
 .تن و بدنم دست نزدند

 دکتر آه بلندی کشید: عجیبه، میدونی واسه چی به این روز افتادی؟

 .نمیدونم، شایدم علتش به قضیه گنج یافته شده در خلجان مربوط بشه-

 .دکتر لبانش را ورچید: بعید نیست

اون بعد پایان معایناتش، وسایلش رو جمع کرد و داشت آماده رفتن میشد که 
 .م بابک و افراد خونوادهام به درون اتاق وحشت زدهاش کردهجو

چشمم به عقربههای ساعتی که بر روی دیوار خودنمایی میکرد، افتاد ساعت یک و 
نیم ظهر را نشان میداد. پس من چندین ساعت بیهوش بودهام! بابک به طرفم 

 جهید: چی شده دریا؟ کجا بودی، چی به سرت آوردن؟

 .و کنار کشید: آقای محترم، ایشون به استراحت احتیاج دارن دکتر بازوش رو گرفت

مادرم مثل فرزند مردهها بر سرش میکوبید، پدرم سعی داشت آرامش خودش رو 
 حفظ کند: دختر عزیزم من باید بدونم چی بر سرت اومده؟

دکتر گفت: هر بالیی که سرش اومده برین خداروشکر کنین که اون نامردا، حداقل 
 ن میشد. دکتر پرسید: شوهر این خانم کیه؟ناموس سرشو

بابک کنارش ایستاد. او بازوی بابک را گرفته و به کنار پنجره بردش و خیلی آهسته 
 .شرح مفصلی از احواالتم را به او داد

پدرم که احساس میکرد با این شرایط تاسفبرانگیز غیرت و ناموسش شدیدا لطمه 
ار تشکم زانو زد دستاش رو زیرم انداخت خورده بدون توجه به توصیههای پزشک کن

و بلندم کرد و از حیاط بیرونم آورد. مادرم و باقی افراد از صاحبخانه ناشناس تندتند 
 .تشکر میکردند و باران تشکرهایشان را بر سر مردی که منو پیدا کرده بود، ریختند
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ت در حیاط وقتی کنار در خانه آقا رشید رسیدیم به پدرم گفتم که بایستد. من پش
سگ قهوهای رنگی رو دیدم که با بیرون آمدنم از جایش بلند شد و بو کشید. گفتم: 

 .بابک لطفا نجات دهنده منو تنها نذارین بیارینش تو حیاط خودمون

پدرم که از حادثه پیش آمده به شدت عصبانی بود غرید: دختر لعنتی، تو در حال 
 مرگی و داری به سگ فکر میکنی؟

م را به دور گردن پدرم محکمتر کردم: اون نجاتدهنده جون منه اگه این حلقه دستان
سگ نبود اون از خدا بیخبرا منو توی غار رها کرده و رفته بودند و شماها صد سال 
هم میگذشت نمیتونستین پیدام کنین ولی این سگ فداکار تو اون منطقه خلوت 

 !جلوی رهگذری رو گرفت و جامو نشونش داد

 .، اینم حرفیهبعله دیگه-

لحن پدرم هنوز تند بود و نمیدانست حرص و خشمش را بابت اتفاقی که برای 
 .دخترش افتاده باید بر سر چه کسی بریزد

وقتی که در خانه روی تخت دوران مجردیم قرار گرفتم. دیدن گریههای مادرشوهرم 
پیدا شدن  و خالهزرین بیشتر غمگینم میکرد. تازه ما مجبور بودیم برای آنها قضیه

گنج و دسته گلهایی رو که من قبال به آب داده بودم تعریف کنیم، تا شاید ذهنشان 
 .برای اتفاق امروز آماده شود

مادرم که حال و روزش بدتر از مادرشوهرم، عزیزخانم و دیگران بود فداکارانه سینه 
مگی به سپر کرد تا از آبروی دخترش دفاع کند بر این اساس ریز ریز در حالی که ه

دور تختم حلقه زده و روی صندلیها نشسته بودند به شرح وقایع روزهای گذشته 
پرداخت. بعد پایان حرفهایش خالهزرین با هیجان گفت: من بهتون اطمینان میدم 

 .تا خاطرجمع باشین که کار، کار همون آدماست، اینو یه بچه هم میفهمه

د: از وقتی به اینجا اومدیم مادرم با گوشههای روسریش اشک چشماش رو پاک کر 
 !هر بالیی سر این دختر بخت برگشتهام میاد
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سر رسید پدرم مامورین را داخل آورد و گواهی پزشک رو  110ساعتی بعد پلیس 
هم نشونشون داد. مامورین با دقت گفتههای پدرم رو یادداشت میکردند سوالهایی 

ها بود من دیگه نمیتونستم را که پلیسها ازم میپرسیدند شبیه سوالهای همان روز 
بیخیال پیامکی که بهم رسیده بود باشم. حتی اگه عاطفه هم در این کار دست 

 .داشت باید مثل من به هچل و دردسر میافتاد و دلسوزی براش فایده نداشت

 ماموری که سن و سالتر بود پرسید: آیا خودت به کسی شک نمیکنی؟

سم سوگواری عاشورا بودم نگاه سه مرد گفتم: دیروز صبح که در حال تماشای مرا
رو که به من خیره بودن میدیدم یکی از اونا که موی بور و ریش حنایی داشت 
بیشتر روم زوم کرده بود نمیدونم نیتشون واقعا چشمچرونی بود یا تو این کار دخیل 

 بودند؟

ی ارشیا غرید: همین االن میرم در خونه آقا صمد و میگم که دخترخانومش چه گل
 کاشته، عاطفه باید حقیقت رو بگه؟

 مامور پلیس گفت: پس ما چهکارهایم و واسه چی اینجا اومدیم؟

آهای ارشیا، دور برندار، اونا همین دیروز نذری آبگوشت داشتن و تو نوش جون -
 کردی؟

 چه حرفیه پدر، بخاطر نذریشون از این مسئله حیاتی چشم پوشی کنیم؟-

عمل کنیم اینجا مسئله آبرو و حیثیت درمیونه، یه کمی  اینو نگفتم، باید عاقالنه-
سهالنگاری کنیم، موقعیت عاطفه در این شهر و پیش خونواده نامزدش به خطر 

 !میفته

 :بابک کنار مامور رفت و در کنارشون ایستاد

قربان تا حل نشدن این مسئله من از اینجا نخواهم رفت. من حتم دارم پای اون -
 .عاطفهاس تو این کار گیره دختر که میگن اسمش

مامور شمارهای را که با آن پیامک آمده بود یادداشت کرد و تمام پیامها را ثبت کرد 
 .سپس همراه پدرم و بابک و ارشیا بیرون رفتند



                 
 

 

 (اعظم فرخ زاد )آخوندزاده|  معجزه خلجان رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir    مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان 

 

218 

 

با آمپول و داروهای تجویزی دکتر به خواب رفتم. در عالم خواب صدای خروپفم گاه 
د و من در رویای خواب ناآرامم به فردایی باال میرفت و گاهی به خرخر تبدیل میش

میاندیشیدم که دیگر فرصتی دوباره برای زندگی کردن در کنار شوهر محبوبم بابک 
و خونواده مهربانش را نمیداد این بار حسابی آبروریزی شده و حیثیتم زیر سوال 

 !رفته بود

یکی فرو رفته وقتی چشمانم را باز کردم که پردهها کشیده شده و اتاق در نیمهتار
بود. ساعت روی دیوار پنج بعدظهر را نشان میداد. صدای آه و نالههای زنی روح 
خسته و آسیب دیدهام را خراش میداد و همهمههای آرام یک لحظه قطع نمیشد. 
هر چه کردم تا صدایم را بلند کرده و کسی را صدا بزنم انگار ته چاه افتاده بودم و 

روی تخت مانده بودم و احساس میکردم شی سنگینی صدایم در نمیآمد. مثل نعش 
را روی لبان و چشمانم گذاشته اند. هر چه تجزیه و تحلیل میکردم عاطفه را عاری 
از بیگناهی نمیدیدم مسبب اون بود که بعد این مرا از استنشاق هوای آزادی و عشق 

 !محروم میکرد

و پیدرپی بکشم تا بتونم دلم میخواست در فضای خفه و دمآلود اتاق نفسهای عمیق 
به روی بام خانهمان رفته و فریاد عشق و آزادی رو سر بدم تا صدام همراه نغمههای 
 !خوش پرندگان النه کرده در میان شاخههای درخت تا سرزمین عدل و عدالت برسد

باید در بیابان و کویر زندگی بدوم، پاهایم میان شنزارها فرو برود، تا روحم آزادی را 
د. خودم رو نشسته درون قایق زهوار در رفتهای روی دریای متالطم میدیدم حس کن

که سعی دارد خودش را به ساحل نجات بکشاند تا بتواند دوباره به آزادی و زندگی 
 !مجددش دست پیدا کند

هیچکسی حق نداشت اینطور بیرحمانه و غیرمنصفانه سرنوشت دیگری با نبودن 
ستم شوهر مهربانم را، همراه و یاور عزیزم را از بابک برایم میساخت؟ من نمیخوا

دست بدهم من میخواستم با وجود پیش آمدن چنین اتفاقات ناگواری همچنان 
میان رویاهای عشقم با بابک در هوای تازه و پاک کوهستان بدوم و از میان دشتهای 

ر تقدیمش پرگل و پرالله برای او سبدسبد گلهای شقایق و آزالیا بچینم و با عشق و مه
 !کنم
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باید تورم چشمهام از بین میرفت تا بابک را بهتر تماشا کنم باید ورم دستان و لبم 
میخوابید تا بتونم بابکم رو در آغوش بگیرم و بهش بگم که: عهد کردم که اگر قاتل 

 !جانم تو شوی بر سر چوبهدار هیچ تقال نکنم

« غار نغیم»بود و نفرت از  فعال که رفتارم نفی کننده تمامی احساسات قشنگم شده
 .هم چنان در وجودم لبریز بود

شاید همین االن که داشتم به اینها فکر میکردم و قادر به حرکت دادن بدنم نبودم 
بابک مادر و خالهاش را برداشته و به شیراز بازگشته بود، شاید به خانوادهام گفته 

 !ان شاید دیگربود که من برای طالق این دختر آمادهام شاید...و هزار 

لبانم مثل تکهای چوب خشک ترک خورده از کوچکترین حرکت به درد میافتاد و 
قادر به حرکت دادنشان نبودم. زوزه میکشیدم مثل همان سگی که نجات دهنده 

 .جونم بود و االن در گوشهای از حیاط جا داده شده و بهش مهربانی میشد

و مادرم و پریا وارد شدند. نبود عزیزخانم به صدای نالههایم در اتاق به تندی باز شد 
و خالهزرین حدسم رو به یقین تبدیل کرد که آنها از خلجان رفته اند. شوری اشکی 
که از گوشه چشمانم فرو میریخت زخمهای صورتم رو میسوزاند و من با لبان بسته 

حمل نالیدم: بابک رفت؟ اون حق داره، اون دیگه نمیتونه این یکی بیآبرویی منو ت
 .کنه. من بهش حق میدم حتی به مادرش که منو رها کردن و رفتن

آرام نالیدم: آه مادرجان، به خدا من از چیزی خبر نداشتم، چرا باید بابک رو از دست 
 .میدادم؟ اون دنیای من بود عشق و حیات من بود و من عاشقانه دوستش دارم

ن ورم لب و چشاش خیلی انگار صدامو نشنیدن پریا پرخاشگرانه گفت: وای ماما
زیاد شده باید ببریمش بیمارستان تبریز، اصال چرا از اول نبردیمش و به حرف دکتر 

 درمانگاه گذاشتیمش تا جون بده؟

خفه شو پریا، دیدی که دکتر گفت: هیچ جای بدنش شکستگی نداره فقط کوفتگی -
 .و ضرب دیدگیه

 .ان برسونمشآه امان از دست شماها، مامان من میخوام بیمارست-
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 .نالهام بلندتر شد: پریا بهم دست بزنی نمیبخشمت بذارین همینجا بمیرم

 .بعله، تو آخرش میمیری-

پریا این دردهای جسمیم بعد یه مدتی خوب میشن. من از دردهای روحیم نمیتونم 
خالص بشم. کاش جونم درون همون غار نفرتانگیز تموم میشد و به این مراحل 

 .سیدمدشوار زندگی نمیر 

 .دخترم آروم باش و سخت نگیر، خدا بزرگه ایشاال اونام التیام پیدا میکنن-

نالیدم: آهان پس بابک گذاشت و رفت، آخه عزیزخانم چرا اون که زن پا به سن 
 گذاشته و مهربونی بود، اون باید بهم فرصت میداد تا من حرف بزنم؟

یلی دوست داره اون هنوز دخترم، طنازخانوم هنوزم زن مهربونیه و عروسش رو خ-
 .بیرحم نشده که عروس بال دیدهشو بذاره و بره

دلم میخواست قدرت داشتم تا از روی تخت پائین بپرم و مادرشوهر مهربونم رو در 
 .آغوش بگیرم

طنازخانم که در آستانه در اتاق ایستاده و این حرفا رو بهم گفت آهستهآهسته وارد 
گرفت لبخند بلند و قشنگش، دنیای عشق و انرژی اتاق شد او دستم رو میان دستش  

 :رو در تنم می ریخت

دخترم، تو چرا به جای فکر کردن به بهبودی و سالمتیت به چیزای بدشگون و غیر -
 واقعی فکر میکنی؟

 چشمام باز نمیشد و در تاریکی کوری قرار داشتم: یعنی بابک نرفته؟

لتها رو بفهمه و ضاربین رو بشناسه؟ چرا باید بره؟ مگه اون شوهرت نیست؟ نباید ع-
نه دخترم، پسر من کاله قرمساقی رو سرش نمیذاره اون تا دستگیری افراد خائن از 

 .اینجا برو نیست

مادرم گفت: اینجا خونه خودتون هست البته که باید بمونین تا همه چی روشن 
 .بشه
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آمدند و ازمن فردا باز هم مامورین پلیس برای بازجویی و بازپرسی کردن پیشم 
 .دهها سوال گیجکننده پرسیدند و رفتند

 !مادرم گفت: بیچاره عاطفه

چه بیچارهای، مگه عاطفه نبود که اون پیامهارو بهم داد و منو به سمت محله -
 باباحمید کشوند؟

نه دخترم، عاطفه در اداره آگاهی قسم و آیهها میخورد که از هیچ چیزی خبر نداره -
 .ی نفرستادهو اصال برای تو پیام

 آه این جوری که کار بدتر میشه؟-

حتی عاطفه رو یک روز تو آگاهی نگه داشتند ولی اون بیچاره چیزی برای گفتن -
 .نداشت و دهبار هم واسه دیدن تو به اینجا اومده و تو خواب بودی

 .غلط کرده، من حتم دارم خودش تو این اتفاق دست داره-

نم یک طرفه به قاضی نرو تو که از بازپرسای دریاجان خدا میدونه، خواهش میک-
 پلیس بیشتر نمیدونی؟

عزیزخانم که همچنان به آرامی روی دستم را نوازش میداد گفت: مگه صبح ارشیا 
و بابک از تبریز اومدن نگفتن که پلیسها اون شماره رو ردیابی کردند و اصال پیامک 

 از خلجان زده نشده؟

فتم: با این حساب که همه بیگناه از آب دراومدن؟ گیج و سردرگم بودم زمزمهوار گ
پس پلیسها هم باید بیخیال اون سه مردی که در مراسم سوگواری منو میپائیدند 

 .بشن

پریا با گوشه دستمالی نرم اشکهای دور چشمام رو پاک کرد و گفت: خواهرم، تو 
ش شوکتخانم چرا اصرار داری که پای عاطفه تو این ماجرا گیر بیفته؟ بیچاره مادر 

از شدت غصه که پلیسها دخترش رو آگاهی برده بودند به حال مرگ افتاده بدبخت 
هی میگه در دروازه رو میشه بست اما دهن مردم اینجارو با یه من سریش هم 

 !نمیشه بست
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این اتفاق واسه منم افتاده پریا چرا آبروی اون براتون مهم شده؟ چون شوکتخانم -
ش رو میخوره باید عاطفه رو بیگناه قلمداد کنیم، پس مادر غصه بی آبرو شدن دختر 

 من چی که از دستم این همه مصیبت کشیده بود و بازم داره میکشه؟

نهخیر اینطوریام نیست. دخترم من درسته ناراحتم اما تو صبور باش و تا روشن -
 .نشدن موضوع لطفا قصاص قبل از جنایت نکن

 شاید موضوع روشن نشد؟-

 مگه سارقان گنج ردیابی شده و توسط پلیس دستگیر نشدن؟ چرا نشه،-

مامانجون، من حتم دارم اینا هم از همون دار و دسته هستن که اون موقع دم به -
 .تله پلیس نداده و متواری شده بودند و حاال... حتما ازم انتقام گرفتند

 .اتفاقا پلیسها هم همین رو گفتند-

احوالی ازم نپرسید و من بی مهریهاش رو درک آنشب هم بابک به اتاقم نیامد و 
میکردم. خانواده در برابر نگرانیهام بهم میگفتند که اون با ارشیا در تبریز موندن تا 

 .هر لحظه دم دست پلیسها باشن

این جوابها قانعم نمیکرد پس چرا تلفنی حالم رو نمیپرسید؟ اصال چرا گوشیش 
 خاموش بود؟

ود و هر بار از دادن گوشی به دست بابک طفره رفته بود ارشیا چند بار تلفن کرده ب
یهبار میگفت در کنارم نیست یهبار میگفت رفته دستشویی و... ارشیا نمیفهمید که 
این بهانهها به درد عمهجونش میخوره و من بچه نیستم که گول بخورم؟ هر فرد 

هلوحهایش! هوشیاری این رو میفهمید که کاسهای زیر نیمکاسه است تا بماند ساد
آه، کاش قدرت به پا خاستن داشتم حیف... حیف با بدنی متورم مثل بادکنک روی 

 .تخت عاطل و باطل مونده بودم

دکتر هر روز دوبار در منزل به عیادتم میآمد و هنوزم معتقد بود که الزم نیست در 
 .بیمارستان بستری شوم
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راحتتر لبانم را تکان  بعد گذشت یک هفته کمی ورم چشم و لبهام خوابیده بود و
 .داده و میتونستم غذا بخورم

روز هفتم حالم بهتر شده بود آن هم جدای رسیدگیهای خونوادهام، به برکت 
طنازخانم که صوت دلنشین تالوت قرآنش در اتاق میپیچید و یا عصرها به همراه 

تی او افراد خانوادهام در همین اتاقم جمع میشدند و زیارت عاشورا میخواندند. وق
پر « خدیجه خاتون»یا اباعبداهلل الحسین میگفت ذهنم، روحم به سوی امامزاده

میکشید. و خوابی که در بدو ورودم به اینجا دیده بودم! همین خواب بود که روحم 
رو با آرامگاهش عجین کرده بود و هر فکر و نذری که داشتم به یاد او میافتادم به 

 وده شدم چر از او کمک نخواستم؟خودم لعنت میفرستادم که وقتی رب

آخه ارزش مال دنیا چقدر هست که بعضی آدمها به خاطرش با آبرو و حیثیت خود 
و دیگران بازی میکنن! خب چه میشد کرد که انسانها همیشه حریص مال دنیا 
هستند و غافل از اینند که مال دنیا به هیچ کسی وفا نکرده و همه داراییهاشون رو 

 !ذاشته و به آن دنیا خواهند رفت. وفای مال دنیا، جفا به صاحب اونهدر این دنیا گ

مادرم که ادعای بیگناهی عاطفه رو داشت و میگفت که روز اول و دوم ده بار به 
 دیدنم اومده چرا حاال که حالم بهتر شده بود به دیدنم نمیآمد؟

ل بابک شده اونقدر از دست خودم و بعضیها عصبانی و دلگیر بودم که دیگر بیخیا
بودم چون افراد خانواده از نبودش بهم جواب درست و حسابی نمیدادند من حتم 
داشتم که اون ازم رنجیده و متنفر شده و به شیراز برگشته و چون مادرش مخالفت 
کرده مجبور شده خودش تنها بره واقعا که آب رو از سر گذشته و دستهگلهارو به 

بود که من اینبار پا روی دم کسی نذاشته بودم آب داده بودم ولی فقط خدا شاهد 
تا واسم دردسر درست کنند، نمیدونم این اتفاق شوم رو باید بالی آسمانی یا بالی 

 !زمینی میخواندمش

هنگام عصر بود و من کنار پنجره درون مبل راحتی فرو رفته بودم و باز هم اهالی 
خواندن زیارت عاشورا بود. خانه گرداگرد مادرشوهرم نشسته و عزیزخانم در حال 

ناگهان ورود بابک صدای همه زنها را قطع کرد. از شادی دلم میخواست پر باز کنم 
و به سوی بابک پرواز کنم ولی به لجبازی افتادم و بیاختیار اخمهایم درهم کشیده 
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شد به خودم حالت قهر گرفتم حرکات بابک احساس شادم رو میکشت و منو از 
میدونم حق به جانب کدوم یکیمون بود از این همه بیخبری خودش میترسوند. ن

 !من باید گله مند میشدم یا او که از سرکشیهای من به دردسر و عذاب میفتاد

خشم تو صورت بابک مشخص بود از همان آستانه در غرید: تو دیگه اینجا حق تنها 
 .بیرون رفتن از خونه رو نداری

ین گفت: وا، چه حرفا! مگه عهد قجره که همه با حیرت نگامون کردند و خالهزر
 دخترا رو تو پستوی خونه قایم کنن؟

بابکجان، به خودت مسلط باش پسرم، آدم به خاطر پیشامد ناخواسته کسی رو به -
پای میز محاکمه نمیکشونه و یا براش محدودیت تعیین نمیکنه. چون در سرنوشت 

 !ان موج احتیاط و مراقبتهاو تقدیر آدم هر چی باشه به سرش میاد. حتی در می

مادرجونم، شما خوب میگی، ولی منو چند روزه تو آگاهی نگه داشتن و ازم بازجویی -
میکنن؟ هیچ میدونین که آقایون پلیس مجرمها رو ول کردن و یقه منو چسبیده 
بودن؟ چون فکر میکردند شاید من غریبه و بیگانه با اون قاچاقچیای محترم، دستم 

 .اشهتو یه کاسه ب

همگی با حیرت به بابک که گوینده این اخبار تلخ بود نگاه میکردیم سپس با خشم 
 .نگاهمون رو به روی صورت ارشیا که پنهانکننده این خبرها به ما بود، دوختیم

ارشیا دید اوضاع قاراشمیش شده و هر لحظه ممکنه آماج گله و شکایت و سرزنشها 
اال برد: لطفا با تیر نگاهاتون منو به رگبار نبندید. قرار بگیره، به حالت تسلیم دستاشو ب

مگه راه دیگهای هم داشتم، مسئله دریا کم بود که حاال بیام شما رو با مساله 
 !بازداشت بابک بیشتر نگران کنم

مادرم دستاشو به کمرش زد: ای جن ورپریده، تو که به ما میگفتی تو تبریز هتل 
 برسین و همش در کنار پلیسا باشین؟ گرفتین تا راحتتر به کارای اداری

خب آره، دروغ که نگفتم. من تو هتل اتاق گرفته بودم تا هر روز به اداره پلیس و -
کالنتری و آگاهی و فالن برم. خدای نکرده اگه سر هیچ و پوچ پرونده تشکیل 
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میدادن و بابکخان رو دادگاهی میکردن، چی؟ اه، اعصابم به حد کفایت داغونه تورو 
 .ا، بیشتر از این حرف رو کشش ندینخد

آهان، حرف و حدیث تا حاال زیاد بوده که شهرزاد قصهگوی ما خسته شده و حوصله -
 نداره، آره؟

 ارشیا بدحوصله بود: مادرجان، تمومش میکنی؟

بابک کنار پنجره باز، درون مبل فرو رفت و دستش رو دراز کرد تا با سگ قهرمان 
اده بود، بازی کنه. با یک تشر مامان به ارشیا خشم قصه من که زیر پنجره ایست

بابک هم خاموش شد و سکوت کرد، منم کمی آرام گرفتم ولی از این که اون منو در 
حد و اندازه اون سگی که داشت نوازشش میکرد، ندونست و به کنارم نیومد تا 

 !احوالی ازم بپرسه و کمی ازم دلجویی کنه، حسابی دلگیر و ناراحت بودم

آه، شاید من مقصرم که باعث و بانی چنین ماجرایی در گذشته شده بودم پس دختر 
 !خودخواهی هستم که هنوز از بقیه انتظارها داره

همه اهل خانه به حرف ارشیا اهمیت داده و برای آرام گرفتن اعصاب خسته آنها 
 .موقتا سکوت کردند

ا در تنور گوشه حیاط پخته با نان فتیرهایی که مادرم به کمک زن همسایه و ننهسار 
بودند به همراه چای خوشرنگی که درون لیوانهای بلورین مثل شراب میدرخشید از 
همه پذیرایی کردن! هنوز چای را تموم نکرده بودند که ننهسارا مثل هر روز هن و 

آی اولدوم، نفسیم آلیندی، آی جوانیخ نه بتر بیر »هن کنان وارد اتاق شد: 
 17«شیئدین!

در حالی که به احترامش میایستاد گفت: نه این که جوونای امروزی خیلی  مادرم
قدر و قیمت این نعمت رو میدونن؟ فقط در حال سرکشی و جفتکپرونی هستن، 
یهوقت آروم میگیرن که میبینن جوونیشون دود شده و به هوا رفته و براشون جز 

 .پیری لعنتی هیچی نمونده
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ه انداخت چرا که تیر کنایه مادرم به سمت من خنده آروم حضار، منو هم به خند
بود و در دلش حتما میگفت: چهقدر این دو تا دخترام با همدیگه متفاوتن؟ دریا با 
این که ازدواج کرده هنوزم از جفتکپرانی خسته نشده و مثل یه دریا گاهی آرومه 

دختر  گاهی به خروش و تالطم در میاد و اینم دخترم پریا، که در عین شیطنتهاش
 !معقول و سر به زیریه

نامزد پریا در میان هیاهوی خانواده همیشه در سکوت بود و متانت زیادیش به 
 .نظرم عجیب میاومد

ننهسارا کنار تختم روی تشکچهای که مادرم مختص او درست کرده بود، نشست و 
گفت: های پریا، بلند شو یه کم اسپند دود کن. حاال که هممون جمع هستیم 

 .اهلل که چشم نخوریمانشاء

پریا از جایش بلند شد و با لحن شوخی گفت: بله جمعمون جمع بود و گلمون کم! 
 !که اونم تشریف آوردن

 ننهسارا خندید: پس چی، فقط جوانها گل هستن ما پیرها خاریم؟

من برای اولینبار کمی خندیدم و ننهسارا که چشمانش نور زیادی برای دیدن 
د دخترجان، نخندی چه کنی؟ از االن گفته باشم تو تا بچه نداشت، گفت: هان بخن

 .بغل نگیری و توی دردسرهای بچه بزرگ کردن نیفتی آدم نمیشی

 اینبار بابک بلند خندید و به کنارم آمد: شکر خدا انگاری حالت بهتر شده؟

 .به میمنت احوالپرسی شما بد نیستم-

 شنیدی که چی به سرم اومده بود؟-

خودت که میدونی من بعد اومدن به اینجا دست از پا خطا نکردم و متاسفم بابک، 
 .بازم تو هچل افتادم

 واقعا موندم چی بگم؟-

 پلیس نظرش چیه؟-
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میگن به احتمال زیاد همون افرادی که دنبال گنج بودن، ولی متاسفانه رد و نشونی -
ب ازشون ندارن هرچند از دستگیر شدگان قبلی که در حبس هستن سوال و جوا

کردن اونا هم گفتن دیگه کسی رو نمیشناسند البته پلیسها به صرف ادعای اونا که 
 .قانع نمیشوند خالصه سرنخ دستشون میاد

 ما چیکار باید بکنیم؟-

دریا من امروز از دست بازجوییهای پلیسها و بازپرسها رها شدم و شکشون به من -
 .زندگیم برطرف شد و گفتن که میتونم برگردم برم دنبال کار و

 مگه میخوای بری شیراز؟-

 !کار و زندگی ندارم؟ من تازه استخدام شدم هیچی نشده عذرم رو میخوان-

 پس من چی؟-

تو یه مدتی تا بهبودیت اینجا موندنی هستی تازه اگه جلو چشم و در دسترس -
 .پلیسها باشی اونا قاطعتر رو پرونده کار میکنن

 .نهمن دلم میخواد مادرت هم اینجا بمو-

 .این بستگی به خودش داره، فقط میدونم آخر ماه وقت دکترشه-

دلم میخواست نتایج تحقیقات پلیسها به ثمر برسه و من به علت اصلی ماجرا پی 
ببرم. در عالم خودم هنوزم عاطفه رو بدون تقصیر نمیدیدم... یادم میاد که در روز 

اال که این اتفاق هم افتاده عاشورا بهم گفت میخوام باهات حرف بزنم. پس چرا تا ح
 !و کمابیش پاش تو این جریانات گیر هست به دیدنم نیومده

تا به خودم تکانی دادم که کمی نیم خیز بشم زنگ آیفون به صدا دراومد و ارشیا 
برای باز کردن در بیرون رفت طولی نکشید حاللزادهای که در دلم اسمش رو برده 

و زرد انگار که یک مشت زردچوبه روی صورتش بودم با قیافهای تکیده و پژمرده 
پاشیده باشند مقابل در اتاق ایستاد همه با دیدن عاطفه حیرت کردند او سالم 
آهستهای داد و به کنارم اومد میخواست صورتم رو ببوسه پسش زدم. او سریع 
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روی دستم را بوسید حرکاتش نشان میداد که گناهکار هست و اومده ازم 
 عذرخواهی کنه؟

اون کنار تختم نشست با چشم و ابرو به پریا اشاره دادم تا یه جورایی همه را از 
اتاق بیرون ببرد. پریا تند و تیز به جمع کردن لیوانهای چای پرداخت و گفت: بابا 

 اینجا خفقان گرفتیم بیائین بریم اتاق پذیرایی، چیه اینجا کیپ هم چسبیدیم؟

از جایش بلند شد: آره بابا، بلند شین بریم  خالهزرین که زن هوشیاری بود خندید و
 .تازه باید به فکر تهیه شام هم باشیم

 .ننهسارا گفت: من که از جام جم نخواهم خورد

 .ارشیا به نزدیکش اومد: ننهجان، اجازه بده بلندت کنم نمیذارم به زحمت بیافتی

عوض کنم، مگه من پا دارم هی جا  18وای َدَدم، منه ال وورسان جانیم چیخار!-
 نشستم دیگه. شماها چه تونه مثل گنجشک هی این ور و اون ور میپرین؟

ارشیا خندید و پریا گفت: همه دارن میرن تو سالن بشیننها، میخوای اینجا تنها 
 بمونی؟

 .پس دریا چیه، آدم نیست؟ نه حوصلهام سر نمیره-

الن میگه گر زنی تیر پریا آه بلندی از سر نارضایتی کشید و رو به من گفت: ننهسارا ا
 !و گر زنی بمبم، بنده از جای خود نمیجنبم

همگی خندیدند و عزیزخانم، بازوی بابک رو گرفت و به کمک واکرش از اتاق بیرون 
 .رفت

وقتی اتاق خالی شد ننهسارا، تازه متوجه عاطفه شد که لبه تخت نشسته بود، 
ود: هان عاطفه، تو برای نیشش باز شد دهان بیدندانش قیافهاش رو بانمک کرده ب

 چی آمدی، میخواهی پیشش بمونی؟

 .اومدم دریاجون رو ببینم دیگه-

 !منم اومدم دیگه، آما انگار مار هستم آخه همه فرار کردن-
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عاطفه دل و دماغ کلکل کردن با ننهسارا رو نداشت و چشمانش به اشک نشسته 
حرف بزنم و... به میان  بود. آهسته پرسیدم: عاطفه، دلم نمیخواد یک کلمه باهات

 حرفم پرید: تو هم مثل خیلیا منو مقصر میبینی؟

چرا ندونم، اون پیامکها و صبح عاشورا هم که بهم گفتی میخوای باهام حرف بزنی؟ -
 .همشون نشون میدن که تو دستت تو کاسه بعضیاست

نبوده  اشتباه میکنی اوال اون پلیسها بعد بررسی ثابت کردن که پیامکها از طرف من-
و نیست تازه من بازم میگم که میخوام باهات درد دل کنم و حاالم واسه همین 

 .اومدم

 چرا با من؟-

چون تو دختر جسور و زرنگی هستی، ترس نداری و دهن قرص و محکمی هم -
داری و میتونی راه بهم نشون بدی تو این خلجانی که یه حرف زود دهان به دهان 

 میگرده، چی کار کنم؟

خیلی روم حساب کردی که مثال اگه گرهی تو زندگیت داری من میتونم بازش  البد-
 .کنم اما اینطور نیست

ناامیدم نکن دریا، من تو این خلجان یه عالمه فک و فامیل دارم اما مثل خدا تنهام، -
تو میدونی اگه اینجا کاری بکنی که مردم بفهمن لطمه به سنتها و فرهنگ شهرشون 

بازیت میدن و آبروت میره، مخصوصا که خونواده من خیلی میزنه مثل مترسک 
سنتیه، ولی شما از وقتی به اینجا اومدین زیاد پایبند این سنتها نبودین و نگاه هزار 
جور مردم واستون مهم نبوده ولی برای ما مهمه، اینجا حرف از طالق بزنی انگار 

رم میگه دختر با لباس مرتکب گناه کبیره شدی مردم به چشم بد نگاهت میکنن. ماد
 .سفید میره خونه شوهر، با کفن سفید از میاد بیرون

آره، میدونم همین ضربالمثل رو همین ننهسارا که االن اینجا نشسته وقتی راهی -
 .منو شیراز میکردن، بدرقه راهم کرد
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خب، ضربالمثل بدی نیست چه اشکالی داره آدم تا آخرین دقیقه مرگش خونه -
 .شوهرش باشه

عاطفه، منو به شک میندازی! خدای نکرده مگه تو قراره اینجوری نباشی، با نامزدت -
 مشکل داری؟

عاطفه آستین پیراهن بافتنیش رو باال کشید: نگاه کن دریا، باالی آرنجش مثل یک 
تکه چوب سوخته سیاه سیاه بود. دستش رو کشیدم تا آستین پیراهنش رو پائین 

نخ پیراهنش را میکشید اشاره کردم ننهسارا همه بیاره و به ننهسارا که داشت 
ویژگیهای یک خبرنگار هوشیارو داشت، پرسید: عاطفه خدا مرگم بده دستت چی 

 شده ؟

 :عاطفه صداش آنقدر آهسته بود که ننهسارا مشکل میتوانست بشنود

میدونی دریا من یه ساله که با احمد نامزد شدم همون فردای نامزدیمون وقتی -
تو حیاط داشتم راهیش میکردم، بهش گفتم احمد اون النگویی که مادرت بعد شام 

 واسم آورده به دستم کوچیکه کی بریم بازار طال فروشای تبریز تا عوضش کنیم؟

اون یهویی برگشت و سیلی محکمی تو صورتم زد و گفت: بریم تبریز؟ حاال اگه توی 
 !هاون مچ مثل چوب سیاهت النگو نباشه دنیا به آخر میرس

من که شوکه شده بودم فکر کردم احمد از روی شوخی خواست سیلی آرومی تو 
صورتم بزنه که اشتباهی دستش محکم بهم خورده برای همین زیاد ناراحت نشدم. 
بعد بیست روز مادرم واسه شام دعوتش کرد آخه اینجا رسم نیست نامزدها زیاد 

رآمد واسه گذرون زندگیمون با همدیگه برن و بیان در ضمن خودت که میدونی ما د
نداریم و اگه ما فرش نبافیم و برادرم کمک مختصری بهمون نکنه همیشه شکممون 
گرسنه میمونه که البته اکثرا گرسنه هم هستیم. احمد بعد شام به مادرم گفت: 

 شوکت خانم، اجازه میدین فردا عاطفه رو به تبریز ببرم و النگوشو عوض کنم؟

ط شبحی از یه آدمه نگاه کرد و وقتی پدرم جواب نداد، یعنی مادرم به پدرم که فق
رضایت داده. دریاجان، حتما شنیدی که پدرم در بستر مرگ افتاده؟ خالصه احمد 
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وقتی جلو در خانه داشت خداحافظی میکرد مادرم بهش گفت: احمدآقا، فردا 
 .میتونی عاطفه رو تبریز ببری ولی عصر زود برش گردون

اش هرگز نمیرفتم و همونطور در بیخبری میموندم اونموقع تحمل آه دریاجان، ک-
دوران سخت نامزدی راحتتر میشد. احمد با پیکان دوستش که آن را قرض گرفته 
بود منو به تبریز برد و ما به بازار طالی تبریز رفتیم و احمد در یک طالفروشی النگوم 

و میلیون تومن گرونتر از رو قیمت کرد و ما النگوی دیگهای رو پسند کردیم که د
النگوی خودم بود. احمد گفت: عاطفه من حاال پول ندارم که رو النگوت بذارم و 

 .عوضش کنم اون انگشتری رو که تو انگشتت هست دربیار

من با اکراه انگشتری رو که خواهرش سر عقد بهم داده بود به دستش دادم و اون 
قیمت داشت فروخت و دو میلیون با وقاحت انگشتر رو که دو میلیون و سیصد 

 !روی النگو گذاشت و سیصد تومن باقیش رو هم گذاشت توی جیب خودش

 .بهش گفتم: احمد اگه خونواده تو یا مادر من بفهمن خیلی بد میشهها

 بفهمن، به اونا چه ربطی داره؟-

ما از مغازه طالفروشی بیرون اومده بودیم تو کوچه پستخونه بودیم احمد با یک 
ی که من ازش ترسیدم گفت: تو جریان این طالها رو به هیچکس نمیگی وقتی غیظ

 .متوجه نبود انگشترت شدن میگی گمش کردم

وای احمد مادرم دمار از روزگارم درمیاره اگه بفهمه انگشتر طال رو گم کردم میگه -
 .آبروم جلو خونواده شما بردم

 خب بره خیلی مهمه؟-

 روئه مگه کم حرفیه؟احمد چرا متوجه نیستی حرف آب-

آره واسه من پشیزی ارزش نداره تو باید به خونوادهات بگی احمد دو میلیون روی -
 .النگو گذاشت و اینو واسم خرید

احمد واسه تو که فرقی نمیکنه در این میون من زیر محاکمه مادر و خانوادهام -
 .میرم و خونواده تو میگن چه عروس بیلیاقتیه که انگشترش رو گم کرد
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نه این که خونواده مهمی داری؟ عاطفه اعصابم رو بهم نریز اونا هر چی میخوان -
 .بگن تو باید فقط با حرف من بشینی و بلند شی

من به میان حرف عاطفه پریدم و گفتم: عاطفهجان حاال این حرف زیادم مهم نیست 
وری بین زن و مرد از این کارا پیش میاد تو هم بعدا پیش خونواده شوهرت یهج

 ماست مالیش میکردی؟

وای دریا، اوال شوهر خواهرش درآمدی نداره تو مغازه حاجرجب کار میکنه خواهر -
بیچارهاش انگشتر خودش رو که زمان عروسیش مادرشوهر خدابیامرزش بهش داده 
بوده به من سر عقد داد تازه آخه حرف فقط این نیست که؟ اون روز من تو تبریز 

 .ور میشدم و نمیدیدمچیزایی دیدم که کاش ک

آهای عاطفه، چیه یکریز ورور میکنی، این دختر مریض نیست؟ بلند شو برو خونه -
 .خودتون، شب روضه امام حسین )ع( دارین منم از اینجا میام خانه شما

عاطفه که حرصش گرفته بود زیرلبی گفت: ما خودمون چشم به احسان مردم داریم 
دیم. اون آبگوشت احسان و روضه امروز مال تا شکممون سیر بشه کجا احسان می

 .هاجرخانم همسایهمونه که تو خونه ما راه میندازه

عاطفه خم شد و بازوی ننه سارا رو گرفت و به زور از جا بلندش کرد: بیا بریم پیش 
با کره حیوانی و زعفرون درست کرده که نری  19«قویماقی»بقیه. زهرا خانم یه 

 .بینصیب میمونیها

ستم بخندم زخم خشک لبم کشیده شد و خون بیرون اومد. عاطفه جعبه تا خوا
دستمال کاغذی را کنارم گذاشت و با اصرار ننهسارا را از اتاق بیرون برد. عاطفه 
وقتی به اتاق برگشت چشاش پراشک بود اون تو آستانه در اتاق وایستاد و گفت: 

لم خالی بشه خودش یه عمره پیش اون مزاحم پیر، نمیتونستم گریه کنم تا الاقل دقد
تو عروسیهای مردم خلجان دایره زده و خورده و خوش گذرونده حاال که پیر شده 

 .اومده موی دماغ همسایهها شده و هی تو زندگی همه سرک میکشه
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گفتم: عاطفهجان، بیرحم نشو بیچاره از سر خوشی که تو عروسی مردم دایرهزنی 
ردن کاری رو میکرده که شاید اصال عالقهای نمیکرده؟ اونم واسه دوزار پول درآو

 بهش نداشته؟

عاطفه در اتاق را بست و در کنارم نشست. خودم هم کنجکاو شده بودم که اون 
 .روز عاطفه در تبریز چی دیده، منتظر موندم تا خودش تعریف کنه

عاطفه با پشت دست اشک چشاشو پاک کرد و گفت: چی کار کنم االن خودمون 
بختی داریم، دوزار پول نداشتن هم قوزباالقوز بدبختیهای دیگه مونه. هزار جور بد

میگم دریاجان، اینقدر هم پایبند آداب و سنتها بودن خوب نیست که خونوادهای 
در اینجا فکر کنن فرزندشون اگه به دالیلی غیر قابل تحمل طالق بگیره پس آبروی 

همه سختگیر باشند که منم کل اهالی خلجان رو برده! خانوادهام چرا باید این 
اینقدر عذاب بکشم و نتونم راز دلم رو پیششون باز کنم تا واسم چاره بکنن آخه هنوز 

 تو خونهاش نرفتم این همه باید کتک بخورم؟

وای عاطفه کم سوالی حرف بزن کنجکاو شدم که احمد چی کار میکنه که مجبور -
خوردن و ضرب شتم جون به شدی با این محدودیتها طالق بگیری؟ یعنی از کتک 

 لب شدی؟

آخه تنها دست بزنش که نیست ما که تازه نامزد شده بودیم در بازار تبریز کنار دست 
فروشها ایستادیم و به جنساشون نگاه میکردیم. احمد از اونا واسم فقط یه کیف 

 .بیست تومنی خرید که پول اونم نداد

 بده؟ مگه میشه دستفروشی پول نگرفته به مشتری جنس-

 .آره میشه، احمد بهم گفت: عاطفه برو به شال و روسریها هم نگاه بکن تا من بیام-

دستفروشی که شال میفروخت و بساطش کنار دست کیففروش بود شالی به دستم 
داد تا نگاه کنم و من یهویی دیدم که احمد چیزی رو که توی دستش بود یواشکی 

 .کف دست دستفروش گذاشت

 کیف بود؟  عاطفه شاید پول-
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 .پول نبود یه بسته کوچیک نایلونی بود-

 با خودم گفتم: یعنی احمد تو کار خالفه و مواد رد و بدل میکنه؟

صدای عاطفه فکرم رو به هم ریخت. احمد به دستفروش گفت: فردا دوباره میام 
پولشو میگیرم. آخه دریاجون، اینا که منو کنجکاو نکرد بلکه احمد بعدازظهر به طرف 

های رفت که من نشناختم کجا بود آخه، من اولینبار بود که تبریز میرفتم بعدا محل
 .که احمد چند بار دیگه منو اونجا برد فهمیدم محلهای در اطراف عینالی هست

 عاطفه حاشیه نرو اون روز چی شده؟-

اون بهم گفت که تو ماشین بشینم بعد خودش یه جایی رفت نیمساعت بعدش -
تی که به تبریز برمیگشتیم دیگه زمانی بود که اعصابش قاطیپاتی پیشم اومد. ما وق

شده بود و خیلی بد رانندگی میکرد. و کم مونده بود صد بار تصادف کنه من ترسیده 
بودم و خدا خدا میکردم زودتر به خلجان برسیم اون همش با موبایل درب و 

جای خلوت ماشین  داغونش با یکی حرف میزد. ولی چند صد متری مونده به شهر یه
روی بلندی نزدیک به برج دیدهبانی خلجان نگه داشت. بعد گفت: عاطفه تو توی 

 .ماشین بشین من االن میام پیاده نشیها

رفتارش خیلی منو به شک مینداخت. من که اون روز اصال بهم خوش نگذشته بود 
م تا و بلکه خیلی هم ناراحت بودم به حرفش گوش ندادم و از ماشین پیاده شد

هوایی بخورم نمیدونم قدم زنان کی به کنار برج رسیدم که یهویی احمدرو با مرد 
 .دیگهای دیدم که داشتند مواد میکشیدند

برادرم کسب و کارش در تبریزه هر شب که به خلجان برمیگرده روزنامه مهد آزادی 
راجع  رو میخره و برامون میاره شکر خدا یه ذره سواد خوندن دارم من تو روزنامه

به معتادا چیزای زیادی خوندم آره دریاجان، من از همون روز فهمیدم که احمد 
معتاده نمیدونم برادرم هم چیزی فهمیده که هر وقت مادرم احمد رو واسه شام یا 
ناهار به خونه دعوت میکنه برادرم اگه خونه باشه میره بیرون اگه هم نباشه، دیگه 

 !خونه نمیاد

 وع کوچیکی نیست که تو از خونوادهات پنهونش کردی؟وای عاطفه این موض-
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پدر مریضم که سواد نداره این چیزا حالیش نیست مادرمم که سر درنمیاره هر -
وقت میبینه که احمد یه جایی از صورتم رو کبود کرده فوری چنگ به صورتش 

اری میندازه و میگه مبادا بری بیرون و در و همسایهها ببیننها، مبادا صداتو دربی
کسی بفهمه و آبرومون برهها، مردا همشون همینجورین، ببین چقدر زبون دراز 
کردی که اون کتکت زده، حقته! منم با این وضعیت خونه هیچوقت نتونستم دردم 

 .رو بهشون بگم

 برادرت چی ؟-

بیچاره برادرم خودش از پا معلوله و تو بازار فرش تبریز تو یه مغازه فرشفروشی 
اونم بشنوه هیچ کاری از دستش برنمیاد، تازه احمد قلدر بفهمه از این  پادویی میکنه

 .حرفا زدم سرمو رو به قبله میبره

 احمد اصال نمیدونه قبله کدوم سمتیه، اصال میدونه که تو فهمیدی اون معتاده؟-

که کارای « حاججابر رضازاده»فکر میکنه من نمیدونم. چند بار خواستم برم پیش -
یادی واسه خلجانیها انجام میده، ولی هم خجالت کشیدم هم از احمد خیرخواهانه ز

ترسیدم چون اگه میفهمید من پیش اونا رفتم اون که آبرو سرش نمیشه منو پیش 
 .همونا سکه یه پول میکرد

آره عاطفهجان، کار خوبی کردی نرفتی. آدم پیش اون آدمای بزرگ قدر و اعتبارش -
 .جوری زهر چشم گرفته که نمیتونی کاری انجام بدیاز بین میره. ولی احمد ازت بد

دریا من قبل عروسی و رفتنت به شیراز تصمیم داشتم پیشت بیام و باهات حرف -
بزنم آخه تو خونواده بافرهنگ و فهیمی داری پدر و مادرت حرف حالیشون میشه. 

هها مادر من میگه ما تو چاه بیفتیم و خفه بشیم ولی اون آبروش پیش در و همسای
 .نره

االن خواهرم فهیمه هم که ازدواج کرده و رفته روزگار خوشی نداره البته اون 
شوهرش خوبه، فقط مادر و خواهرشوهرش قلم سیاه به روزگارش کشیدن مثل 
مادرشوهر و خواهر شوهر من! هر روز از اونا غیبت و حرفها میشنوم تا میام حرف 

ده احمد فقیرن منم حرفی ندارم میخوان بزنم دمپایی مادرم میخوره تو دهنم. خانوا
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که میگن تو ارسبارانه برن. خب ما هم فقیر هستیم اما « تازه کندی»به روستای 
احمد هر پولی دربیاره تو راه اعتیاد از دست میده و هیچوقت نمیتونه منو به خونه 

 .خودش ببره منم مجبورم همچنان تو خونه پدرم بدبخت بمونم

دم تا النگویی را که خریده بودند ببینم پرسیدم: عاطفه پس به مچ دستش نگاه کر 
 النگوت کو؟ همونی که خریدی؟

َاه بابا، اون حرف سال پیش بود احمد سه ماه بعدش اونو فروخت بعد یکی یکی -
 .دو سه قلم طال رو که داشتم فروخت

 پس تو به مادرت چی گفتی؟-

تبریز کاری شروع کنه سرمایه بهش گفتم که احمد پولش رو الزم داشت میخواد تو 
 .میخواست

مادرم گفت: مبادا پیش در و همسایهها بگی احمد طالهاتو فروخت تا کاری شروع 
 .کنه آبرومون میره، کسی پرسید بگو من اهل طال مال انداختن نیستم

عجب اصال نمیدونستم شوکتخانم اینقدر گرفتار طرز فکر در و همسایههاست؟ اون -
 !رو به خاطر حرف مردم تباه کرده و میکنهزندگی خودشو شما

آره دریاجان، واسه آدم حسابی خواستگار آدم حسابی هم میاد االن نامزد پریا هم -
اهل همین خلجانه، میبینی چه خونواده آبرومندین، سرشون به تنشون می ارزه! 
خب منم لیاقتم همینه که بیان منو واسه احمد بگیرن من حس میکنم خونواده 

هم از دست پسرشون عاصی شدن واسه همین خیلی کم با ما رفت و آمد  احمد
 .میکنن و حتی شنیدم که احمد رو خونه راه نمیدن

 .درسته وضعیت بدیه عاطفهجان، ولی باید یا بسازی یا ازش جدا شی-

احمد هیچوقت منو طالق نمیده. مادرم هر روز میبینه که احمد کتکم میزنه ولی 
ش تو خونه نیگرم میداره تا در و همسایهها کبودی صورتم رو توجهی نمیکنه به جا

نبینند باعث شده که تنها باشم و نتونم صحبت کنم مگه چه کسی رو دارم پدرم رو 
به موته و مادرم یواشکی داره وسایل روزای مراسم مرگش رو تدارک میبینه. چیکار 
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ون هم محتاجیم. کنه درآمد که نداریم و اگه برادرم خرجی نده واسه نون شبم
 .هرازگاهی میره یک کیلویی قند و چای میخره و ذخیره میکنه

من میبینم که مادرم نگران مرگ پدرم نیست که بعد نبودن اون چی به سرش میاد؟ 
بلکه نگران اینه که نتونه پیش در و همسایهها آبروداری کنه و تو مراسم تعزیه 

 .شوهرش یه قند و چای به خورد مهمونا بده

 س شما االن چهجوری گذران زندگی میکنین؟پ-

مادرم سالهاست که هر ساله یه تیکه طالشو میفروشه و خرج خورد و خوراک ما -
میکنه و االن طالهاش تموم شده و گفتیم که یه قالیچهای میبافیم و چند ماهی پول 

 .یه تیکه نون و پنیرمون درمیاد

 پس مادرت به تو جهیزیه چی خواهد داد؟-

« حاججابر رضازاده»ن روزا فهمیدم که... یعنی خواهرم بهم گفته که مادرم از من ای-
و چند نفر دیگه که از معتمدان و خیران خلجان هستن کمک گرفته و یه چیزایی 
واسم جمع کرده ولی چه فایده من هیچوقت با احمد نمیتونم عروسی کنم احمد که 

ه تا جهیزیهمو بچینم و مثل آدم مرد زندگی نمیشه. منو کدوم خرابهای میخواد ببر 
 زندگی کنم؟

تو دلم گفتم: تو حق داری دختر، معتاد زندگی به باد بده است نه زندگی جمع کن! 
 ...گفتم: چرا عاطفه همیشه یه راهی هست خدا بزرگه شاید

شایدی وجود نداره ببین دریا اصلش اینه که احمد هیچوقت نمیتونه منو جایی -
 .اره نه خونه مادرش جایی دارهببره نه خودش خونه د

پس اون مادر از خدا بیخبرش واسه چی برا اون پسر البالیش زن گرفت و تو رو  -
 بدبخت کرد؟

 .اونجور آدما میتونن دخترای هر خونواده بدبختی رو بگیرن-

 .احمد قطعا با آدمای بد و خالفکار معاشرت میکنه-
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 تو از کجا میدونی دریا؟-

گرفت و با گوشههای چارقدش اشک چشماش رو پاک کرد   عاطفه سرش را پائین
دلم براش سوخت گفتم: تو نگران نباش عاطفه، من به پدرم میگم تا از چند نفر از 

 ...معتمدین شهر که هممون میشناسیمشون کمک بگیره واستون خونه اجاره کنن و

زدم سرم رو آه دریاجان، اینو گفتی دیگه تکرار نکنها. احمد بفهمه من با تو حرف -
 به سمت همون قبلهای میبره که بهش اعتقاد نداره چه برسه که پدرتو کمکش کنه؟

 چرا، خونواده ما که با خونوادهاش آشنایی ندارن و منم که اصال ندیدمش؟-

اون از تو متنفره. روز عاشورا هم کنار دستت وایستاده بودم بعدا بهم هشدار داد -
 .میزنمکه آخرین بارم باشه باهات حرف 

 با شک و تردید پرسیدم: نفهمیدی علتش چیه؟

 .نه، اون به همه آدمای زمین و زمان بدبینه و به تو هم بیشتر-

حاال فهمیدم چرا تو این مدت به مالقاتم نمیاومدی عاطفه؟ شاید احمد از این که -
 من در اداره پلیس اسم تو رو بردم و پلیسها ازت بازجویی کردن ازم ناراحت شده؟

اینم میتونه باشه ولی حرف اینه که اون قبل این ماجراها هم از تو بدش میومد و -
 نمیخواست باهات دوست باشم؟

حرف عاطفه تو دریای فکر و خیالها غرقم کرد اما به نتیجهای نرسیدم گفتم: حاال -
 من برات چی کار میتونم بکنم؟

ند روزه به احمد میگم عاطفه هقهق گریهاش بلندتر شد: دچار درد بیدرمانی شدم. چ
بیا تو محله باباحمید که خونههاش ارزونتره اتاقی بگیریم و منو به خونهات ببر میگه 
فعال پول مولی ندارم بهش گفتم احمد بیا از کسی قرض کنیم میدونی نتیجه چی 

 شد دریا؟

مات و مبهوت نگاهش کردم و عاطفه آستین پیراهنش را باال زد و مجددا جاهای 
 .ه بدنش رو نشانم دادکبود شد
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حالم منقلب شده و نمیدونستم واقعا برای رهایی دختران معصومی از دست ظلم 
 چنین مردایی چه باید کرد؟

عاطفه ناگهانی از جایش پرید: من دیگه باید برم باید سرازیری رو تا محله باباحمید 
 .بشهپیاده برم میترسم احمد مثل جن بو داده جلو روم دربیاد و کارم زار 

 عاطفه تو چرا اینقدر از احمد که فرد ضعیفی هست میترسی؟-

 .اون ضعیفه؟ اون قلدر جون سگ رو داره و دست بزنشم که حرف نداره-

احمد در مقابل تو اینطوره. وگرنه آدم معتاد همه جا ضعیفه و بیشتر از همه تو -
 .جامعه

 من باید دردمو کجا ببرم که ازم حمایت کنن؟-

 ...ه اجازه بدی من به جاهایی که واسه حمایت از حقوق زنان وعاطفه تو اگ-

عاطفه مثل خرگوش به طرفم جهید: آه دریا، من نیومدم که تو بدبختتر از اینم کنی؟ 
منو چه به قول تو حقوق زنان که واسم چارهاندیشی کنن؟ آره احمدم همینو میگه. 

رو سینهام میذاره! مادرم  اونموقع احمد درست جلو روی پدر و مادرم سرم رو میبره
چنگ به صورتش میندازه و برای این که درو همسایه ها نفهمن بی سر و صدا سر 

 .بریده شده منو تو باغچه چال میکنه که دیگه از این غلطا نکنم

عاطفه تو واقعا از احمد واسه خودت یه هیوال ساختی. حاال بگو که درد اصلیت -
 ی؟چیه، واسه چی میخواستی منو ببین

هیچی اومدم بهت بگم تو بالیی که به سرت اومد و به این وضع افتادی من -
 .بیتقصیر بودم و من به دوستیمون هیچ خیانتی نکردم

 .منم دیگه ادعایی نداشته و ندارم-

 .چرا اول کاری داشتی ولی بعدا کوتاه اومدی-

 .اینارو بیخیال باش عاطفه دوست دارم مشکل اصلیتو واسم بگی-
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با دقت منو که با سر و صورتی متورم و کبود شده روی تخت نشسته بودم عاطفه 
 .برانداز کرد اما چیزی نگفت

گفتم: عاطفه یهویی دیدی با همین سر و وضع گذاشتم رفتم شیراز ها، بیا بشین با 
 .هم دیگه حرف بزنیم

 .ما یه ساعته که داریم با همدیگه حرف میزنیم-

رعی و حاشیهای گفتی و هنوز به حرف اصلی آره ولی حس میکنم تو حرفای ف-
 نرسیدی؟

 .لبخند محزون کم رنگی زد: من هیچ حرفی ندارم-

چرا داری عاطفه؟ لطفا ازم فرار نکن. نمیخوام بگم برات دوست دلسوزی هستم -
 اما میتونم سنگ صبورت باشم؟

 خوش به حالت دریا، تو شوهر دکتر داری، خوشبختی تو و آقای یکتا تو خلجان-
ورد زبونه، همینطور خواهرت پریا، که با پسر حاجرستم خلجانی که از فرشفروشان 
پولدار این شهره ازدواج کرده. تو از اونم خوشبختتری تو شیرازی، فردا بچههات زیر 

 !سایه مردی خوب و درست حسابی بزرگ میشن تو خیلی خوشبختی دریا

آوری بدبیاریهایی که به سرم ریخته حرفهای عاطفه داغ نهان دلم رو تازه کرد و از یاد
بود بیاختیار به گریه افتادم. صورتم رو میان دستام گرفته و زار میزدم شاید علت 
گریهام ، سوز صدای علی باصریان بود که از مسجد حضرت ابوالفضل به درون 
خونمون میرسید. حتما مراسم عزایی در حسینیه آنجا برپا بود اشکهایم از الی 

به روی دستام میریخت: عاطفه سرم را روی سینهاش فشار داد تنش بوی انگشتانم 
 پشگل گوسفند و دود میداد: دریا، ای دختر خوشبخت تو چرا گریه میکنی؟

 تو فکر میکنی خوشبختها غم و غصه ندارن؟-

 بعد سرم رو عقبتر کشیدم: ّاه عاطفه چرا بوی پشگل گوسفند میدی؟

، امروز سه تا گوسفند قربونی کردن تا «ادهحاججابر رضاز »پوزخندی زد: خونه 
گوشتش میون اهالی فقیر خلجان احسان بشه من امروز اونجا رفتم و یکسر کار 
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کردم. حاج آقا سرابی گوشت، کلهپاچههای گوسفندهارو بهم داد تا خونمون ببرم و 
 .صد تومن هم بهم دستمزد داد. نباید به احمد بگم وگرنه از چنگم درش میاره

 .قایمش کن یه روز الزمت میشه آره-

اگه یه روزی سرش به سنگ خورد و اومد دستمو بگیره تا سر خونه زندگیش ببره -
 .الاقل یه جهیزیهای میخرم

انقد به سادگیش دلم سوخت که میخواستم میان گریههام بزنم زیر خنده. گفتم: 
ه. اگه قرار عاطفه تو برو روی احمد کار کن که هر چه زودتر اعتیادش رو ترک کن

 .بشه تو روزی به خونه بخت بری غصه نخور من کل جهیزیهات رو میخرم

 وای دریاجان، تو چه دل دریایی داری؟-

من بهت احسان و بخشش نمیکنم بلکه در عالم رفاقت دوست دارم برات کاری -
بکنم. حاال دوست دارم واسم راز و درد اصلیتو که به خاطر اون به دیدنم اومدی 

 ی؟بهم بگ

یه روزی بهت میگم دریا، اگه یه روزی احمد ازم پول خواست صد تومن رو بهش -
 بدم؟

 .این بار میخواستم واسه سادگی عاطفه واقعا زار زار گریه کنم-

 .دریا، من االن باید برم-

 عاطفه، باهام حرف بزن دردت رو بگو؟-

 .میترسم دریا، از همه چی میترسم-

 آخه علت ترست چیه، احمده؟-

اطفه یهویی روی تختم پرید و چهار زانو مقابلم نشست: تو هیچ دردی نداری دریا، ع
تو سفیدبخت شدی، سر خونه زندگیت رفتی. بابک یکتا مرد نمونه و خوبیه، فردا 
هم میبینم که ماشین باری بزرگی در خونه پدرت وایستاده و مادرت داره سیسمونی 

 یگه چه غصهای داری؟بچهتو رو بار میزنه تا راهی شیراز کنه د
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از شدت حرص و خشمی که وجودم را گرفته بود بیمحابا صدام روش بلند شد و 
 :ورم دلم ترکید و مثل بمب منفجر شدم

عاطفه کم این حرف رو تکرار کن و روی اعصابم راه برو، چون من هیچوقت بچهدار -
دیگه در  نمیشم. من اجاقم کور شده، من نازا شدم؟ تو و خونوادهمو و خیلیهای

آرزوی تماشای سیسمونی بچه من خواهید موند، حاال فهمیدی؟ فهمیدی من چهقدر 
بدبختم؟ فهمیدی که مال و ثروت تنها خوشبختی انسان نیست؟ فهمیدی که تو از 

 دوستت دریا خوشبختتری؟

چشماش مثل وزغ بیرون زده و مایوسانه نگاهم میکرد: امکان نداره، تو که هنوز 
و از کجا میدونی سه چهار سال بعد چه اتفاقی میفته؟ بلند شو همین تازه عروسی؟ ت

االن ببرمت پیش قابله ننهآسیه، اون با یک نگاه بهت میگه که در آینده تو زندگیت 
بچه هست یا نه؟ اون تا حاال واسه هزار تا بچه قابلگی کرده و اکثرا بچههای خلجان 

ون بوده دنیا آورده یاال بلند شو رو که االن زن و مردای مسنی شدن اون قابلهش
 .همین االن باید بریم

 .آروم باش عاطفه، اون که علمش از دکترای امروزی بیشتر نیست-

اتفاقا اون چیزایی رو میفهمه که دکترای امروزی، با هزار سال درس خوندنشون -
 .نمیفهمن

 ...عاطفه آروم باش-

 چیه، چه خبر شده دریا؟-

شد و حیرت زده من و عاطفه رو نگاه میکرد گفتم: چیزی پریا هراسان وارد اتاق 
 .نیست پریا، نگران نباش

پریا که ما را غرق صحبت کردن دید بیرون رفت و در را بست. گفتم: عاطفه، حال 
 .و روزم رو نمیبینی؟ من از جام نمیتونم تکون بخورم

 .پس چند روز دیگه میام یواشکی میبرمت-
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رو تو بیمارستان گرفتم فقط خواهش میکنم رازدار الزم نیست. من جواب اصلی -
 !باش و اینو پیش کسی رو نکن ها، قسم بخور عاطفهجان

نه جانم، من خودم سرنوشتی بدتر از تو دارم که وجودم رو میسوزونه. قسم به -
 .این ایام ماتم حسینی که رازت واسه همیشه پیش من محفوظ میمونه

ه یهویی روی تخت ولو شد و نفس عمیقی هر دو دقایقی ساکت ماندیم و عاطف
کشید و گفت: آخیش! نمیدونم چرا قلبم یهویی آرام گرفت چهقدر احساس آرامش 

 !دارم

من که کنجکاوی گل کرده بود مایل شدم قبل این که به شیراز برم یه سر پیش ننه 
چند  آسیه قابله برم. من به کار بلد بودن قدیمیا بیشتر اعتقاد داشتم. گفتم: عاطفه

 .روز دیگه که حالم خوب شد خبرت میکنم بیای یواشکی پیش ننه آسیه قابله بریم

 میخوای چیکار، وقتی دکترا جوابت کردن اون چه حرفی واست داره؟-

 من کنجکاو شدم خودت االن میگفتی؟-

 .نه بابا ولش کن، ننهآسیه پیر شده و دیگه درست تشخیص نمیده-

نشون میداد حاال یه دفعهای پشیمون شده و آرام  از این که عاطفه تمایلی رو که
گرفته بود، متحیرم میکرد با سماجت گفتم: عاطفه من دوست دارم پیش ننهآسیه 

 بریم؟

 .باشه به خاطر کنجکاویت هم که شده آخر هفته که پنج روز دیگهاس میام دنبالت-

صلی دلت وقتی ازم خداحافظی میکرد دستش رو گرفتم: نمیخوای بگی درد و راز ا
 چیه؟

 .شاید... شاید یه روزی بهت بگم-

 شاید اون روز من نباشم و به شیراز برگشته باشم؟-

میدونی دریا من اگه یه گوشی همراه داشته باشم و بتونم باهات حرف بزنم خوب -
 .میشه
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حرفهایش تماما برایم شکبرانگیز بود. اون از تخت پائین پرید و گفت: اگه صد تومنی 
بهم داده رو بهت بدم میتونی واسم یه گوشی کوچیک « جابر رضازادهحاج»رو که 

 و سیم کارت بخری؟

لبخندی زدم که باز هم از خشکی لبانم خون بیرون زد: آره عاطفه، همین امروز و 
 .فردا گوشیتو بهت میدم

او دست انداخت و از جیب زیری کت بافتنیش دستمالی رو بیرون کشید او صد 
ستمالی کوچک گره زده بود با احتیاط باز کرد و پول رو بهم داد تومنی رو که الی د

واسه این که غرورش رو نشکنم پول رو گرفتم و اون هیجان زده پرسید: کی گوشی 
 رو به دستم میرسونی؟

بعد انگار که تازه متوجه حالم شده باشد: آهی کشید: باشه منتظر میمونم تا حالت 
 .خوب بشه

ه خانهاش رفت و من که تحت تاثیر احساسات عنان اختیار عاطفه با دنیایی امید ب
از کف داده و راز دلم رو پیش عاطفه بیرون ریخته بودم، بر خودم لعنت فرستادم: 
مگه قرار نبود غیر تو و بابک احدی از این راز خبردار نشه؟ آخه عاطفه کجا راز داری 

ملم نداشتم، دیگه مرغ خودشو بهت نشون داده و یا ثابت کرده بود؟ جوابی واسه ع
 .رو از قفس پرونده بودم

بابک فردا صبح ازم خداحافظی کرد اون میخواست به شیراز برگرده: دریا جان، 
نشنوم دوباره دنبال ماجراجویی بریها. حسابی استراحت کن تا حالت جا اومد و 

نجا بهتر شدی به شیراز برگرد. اگه آقایون پلیسها هم کاری داشته باشن میتونن ای
 .تشریف بیارن اگه هم به تبریز رفتنی باشی با ارشیا یا خونوادهات برو

را روی میز کنار دستم گذاشت و گفت: « میانپور»مادرم ظرف سینی پر از شیرینی 
 .بابک جان به خدا تا وقت برگشتنش به شیراز اگه اجازه بدم که از خونه بیرون بره

که هستهاش درآورده شده و تویش پر « میانپورهای شفتالو»در حالی که چشم به 
از گردو شده بود چشم داشتم با ضعف و بیحالی خندیدم: کجای کاری مادرجان، 
شما همین فردا، منو به حمام عمومی اینجا میبرین تا دالک حمام تو خزینه گرم، 
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حسابی مشت و مالم بده تا حالم جا بیاد. بعدشم چند روز منو به مراسم آقا اباعبداهلل 
ین)ع( که در حسینیه حضرت ابوالفضل برپاست میبری و اصل سوم این که یه حس

سر میریم به گورستان قدیمی اینجا که تا حاال نرفتم شاید دیگه فرصت نشد و 
 نتونستم اونجا برم؟

 برداشت و به آن گاز زد: به به، چهقدر خوشمزه و ترده؟« میانپور»بابک یه 

سیت میگیریا میدونی تو این مدت چهقدر طنازخانم گفت: پسرجان، به خدا حسا
 خوردی؟

نهخیر مامانخانوم، اونا توشون پر آرد نخودچی و شکر بود. االن دارم گردوییشو -
 .میخورم

 .وقتی به خارش افتادی حالت رو میپرسم-

پریا گفت: مامان، اینارو با زحمت درست کرده وای که بعد بیرون آوردن هستهاش 
وی بند میانداخت تا خشک بشن چهقدر کش رفتم و ازشون وقتی توی اتاق انباری ر 

 .خوردم میدونین اینا نباید بهشون آفتاب بخوره البته که باید خوشمزه باشن

بابک گفت: مامان خواستین برگردین یکی دو جعبهای از اینا بخرین و بیارین شیراز، 
 .چه سوغاتی بهتر از این که از خلجان واسه فک و فامیالت ببری

زخانم خندید: پسرم تو االن یادت افتاد اما من با زهرا خانم همون روز اول ورودم طنا
 .به اینجا هفت هشت جعبه خریدم

مادرم گفت: من امسال فرصت نکردم و کم درست کردم با این حال آقا بابک عزیز، 
 .سهم تو محفوظه

تا ارشیا اونو بابک خندید و با گفتن دریا رو به شما میسپارم با همه خداحافظی کرد 
 .به فرودگاه برسونه

من که قبال راجع به گوشی با ارشیا صحبت کرده بودم. ارشیا گفت: دریا از این 
 امروزیا براش بگیرم یا گوشی عصر حجری؟
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خندیدم: نه بابا، از همون سادهها واسش بگیر، تازه اونم باید طرز استفادشو یاد 
 .بگیره

*** 

د و ما هنوز در خلجان بودیم چون پدرم هر روز به ایام محرم و صفر به پایان رسی
دادگاه و اداره پلیس تبریز میرفت و پی گیر پرونده ام بود. دلم از زمین و زمان 
گرفته بود و از خونه موندن خسته شده بودم با هر مصیبتی بود اونارو متقاعد کردم 

م و خواهرش را که به تنها حمام عمومی و قدیمی بریم. مادرم که تمایل مادرشوهر 
برای رفتن دید به شوق اومد و به سبک قدیمیها وسایلمون رو توی بقچهای چید و 

 .درون ساک گذاشت

پریا زیر بازوی منو گرفته بود و زرینخانم به طنازخانم کمک میکرد و ما کوچهها رو 
آهستهآهسته طی میکردیم تا این که به حمام قدیمی رسیدیم. طنازخانم قدری به 

در چوبی و کهنه حمام ایستاد و آهی کشید: هیچ فرقی نداره حمامهای  تماشای
 .قدیمی شیراز هم عین همینها بودند یادش به خیر ای جوونی چه زود رفتی

ما پرده پشت در را کنار زدیم و وارد حمام شدیم. وقتی کنار حوض که باید پا برهنه 
فین کاشان هستم. با  از توش رد میشدیم ایستادم. یک آن احساس کردم در حمام

این تفاوت که آنجا آدمهایش عروسکی بودند و اینجا جاندار! چه خوب بود که مردم 
 .خلجان هنوز از این حمام قدیمی با روش و سبک سنتی ازش استفاده میکردند

مادرم به طنازخانم گفت: شاهد باشین که عروستون خودش خواست تا مشت و 
سوی نازک بافته شدهاش تا به قوس کمرش مال بشه بعد به زن دالکی که گی

میرسید گفت: دخترمو دست شما میسپارم تا حسابی مشت و مالش بدی. فقط 
 .مواظب باش و کمی آرومتر که قبل شما یه کسایی با لگد مشت و مالش دادن

زن دالک خندید: مگه حاجیهخانم، یعنی بنده از اخبار اینجا بیاطالع میمونه؟ من 
 .ههای خلجان امروز چهقدر تو لونههاشون آذوقه بار زدنحتی میدونم مورچ

 .طنازخانم و خالهزرین که ترکی حالیشون نمیشد به خندههای ما نگاه میکردند
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 .مادرشوهرم گفت: زود باش حاجیه منو تو خزینه گرم بنشون تا جونم تازه بشه

ی که زن دالک واقعا در کارش ماهرانه عمل میکرد و با هر حرکتی و مشت و مال
بهم میداد از کاهلی و کوفتگی تن رها میشدم. با تماشای سقفهای گنبدی که 
معماران ماهر آنزمان بدون داشتن تجهیزات کافی چنین ماهرانه بنا کرده بودند 

 .فکرم به سمت گورستان خلجان پرواز کرد

آدمهای آنزمان چه دارا چه ندار پس از مرگ و دفن شدن بسته به میزان شهره و 
زهای که آن زمان در شهرشون داشتند صاحب سنگ قبر کوچیک یا بزرگ میشدند آوا

روی قبر آدمهای شاخص و بزرگ رو با سنگهای بزرگ تزیین میکردند. از این دنیای 
فانی برای آن دنیا رفتن فقط یک متر کفن الزمه اگه به این امر واقف میشدیم اون 

اش ما آدمیان خاکی واقعیتر و موقع به حقمون هر چی که بود قانع میشدیم، ک
متعهدتر میشدیم، دست افتادهای را میگرفتیم و همه چیز را برای همه میخواستیم 
و فقط خودمون رو مهم نمیدونستیم و... با این اوصاف آیا به راستی برای اون دنیا 
بهشت و جهنمی الزم میشد؟ چگونه است انسانهایی که برجهای با عظمت و 

بسازند یا با موشک به قلب آسمان نفوذ کنند و به اسرار قعر زمین  پرشوکت میتوانند
پیببرند، آیا نمیتوانند برنامهای تنظیم کنند تا در روی زمین مساوات برقرار شود، تا 

 به وعده بهشت و جهنم نیازی نباشد؟

جسمم دراز کشیده من روی سکو زیر دستان نرم زن دالک مشت و مال میشدم و 
جزئیات و فرو رفتگیهای سقف حیرتانگیز حمام رو میکاوید و  چشمان من تمامی

روحم در میان تالطم افکار زندگانی مردمان این کره خاکی میچرخید اما واقعیتی 
که مرا به اوج کالفگی میرساند این بود که قانون دنیا شکستنی نیست و آدمیان 

 !اسیر دستان چرخ روزگارند تا به کامشان بچرخد یا که نچرخد

ناگهان در حمام شور و ولولهای بلند به راه افتاد و صدای دایره و دست زدنهای زنان 
و های و هوی دختران جوان درون حمام انعکاس یافت صدای بومبومهایی که 
حاصل کوفتن بر دایرهها بود مثل صدای طبل در و دیوار حمام را میلرزاند ظاهرا 

بودند و نقل و شیرینی بود که بین خونواده دامادی عروسشان را به حمام آورده 
زنان پخش میشد. دو زن که از همسایهها بودند با قدرت به روی دایرهها میکوبیدند 
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تز گلین بو گجه، تویا گوله گوله گلین آپاریالر »و زنها با صدای بلند آواز میخواندند: 
 20«بو ِاودن او اوه..!

دنیا رها کرد! چشم به زنان دایره هیاهوی عروس آوردن به کل منو از این دنیا و آن 
 !زن داشتم یکی از آنها را به جوانیهای ننه سارای از کار افتاده تشبیه کردم

چند روز بعد حالم بهتر هم شده بود. صبح ساعت ده عاطفه بهم زنگ زد و گفت: 
دریا اگه حالت خوبه، همین حاال آستهآسته از سرازیری کوچه زبیدهخاتون پائین 

ننهآسیه قابله رو دیدم گفت دارم میرم کوی کاهکشی کار دارم تا یه ربع بیا. االن 
 .دیگه میام

 یعنی راستی راستی بریم پیشش؟-

 .آره بابا، چه عیبی داره؟ ببین دو ماه بیشتر از حرفمون گذشته-

سریع لباسهای گرمم رو پوشیدم به کوچه زبیدهخاتون رفتم و منتظر عاطفه ماندم 
وچه عاطفه رو دیدم. عاطفه سریع دستم رو گرفت و گفت: باید بعد یک ربع از سر ک

 .به طرف محله باباحمید بریم خونه ننهآسیه قابله اون طرفاست

خیلی سعی داشتیم تا اهالی متوجه ما نشوند ولی مجبور بودیم مدام با کسانی که 
ن بین راه میدیدیم سالم و احوالپرسی کوتاهی بکنیم میترسیدم به خاطر این بیرو

آمدن بیاجازه از خانه، پدرم و برادرم را ناراحت و عصبانی کند ولی من که با آن 
 ماجرای رخ داده نمیتوانستم برای همیشه در خانه زندانی باشم؟

حیف که تو دنیا حذف و کنار زدن بعضی عالیق و وابستگیها برای هر فردی امکانپذیر 
ل حاضر من درمییافتم اونچه که نیست. البته استقالل کامل هم معنی نداره. در حا

زندگی ما رو موثر میکنه کاستن از وابستگیها و به حداکثر رسوندن استقالل و اتکا 
به نفس هست ما در پرتو اعتماد به نفس، از دیگر وابستگیها و عبور از جادههای 
منتهی به استقالل نخواهیم ترسید و اگه به این مرحله برسیم والدین مطمئن 

که بچههاشون از پس دنیای ناامن بیرون از خانه برخواهند اومد.   خواهند شد
استقالل و آزادی یک موهبته که میتونست نصیب هر انسانی بشه، چیزی که در 

 .حالت فعلی برای عاطفه معنی نداشت و دور و برش پر از ناامنی بود
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کنارمون ما قدمزنان و صحبتکنان به طرف محله باباحمید میرفتیم سگان متعددی از  
عبور کردند که من اینبار نسبت به آنها مهر و محبت داشتم و ازشون فرار نمیکردم 
چون همان سگ ولگرد بود که جون منو نجات داد و االن همون سگ، سگ خونمون 

 .شده و ارشیا براش تو حیاط یه لونه درست کرده بود

یخ روی کف سیمانی در کوچه باز بود و ما وارد حیاط کوچک ننهآسیه شدیم الیههای 
حیاط رو پوشونده بود. ننه آسیه از پشت پنجره اتاقش با دقت ما رو میپایید عاطفه 
گفت: ننه آسیه از قیافه یه نفر میفهمه که در سرنوشتش بچهای هست یا نه، 

 نمیدونم ننهآسیه در جوونیهاش قابله بوده یا پیشگو و فال بین؟

راغ نفتی آبی رنگی وسط اتاقش روشن ننهآسیه خانهاش لولهکشی گاز نداشت و چ
بود که بخار کتری گذاشته شده بر رویش فضای اتاق را گرم و مرطوب کرده بود. 
درون طاقچههای کوچک اتاقش یک جفت المپای قدیمی خودنمایی میکرد. ننهآسیه 

 گفت: آهای دختر شهری، چهطور میتونی جای کوچیک رو تحمل کنی؟

ه؟ باالخره چون زادگاهمونه میتونیم خودمونو گفتم: مگه خلجان جای کوچیکی
 .باهاش سازگاری بدیم

آره میشه. خود من مال سردرود هستم. از چهل سال پیش زنای سردرودی برای -
خلجانیها پشم میریسیدند و خلجانیها با اون پشمها شال میبافتند و محصوالت زنانی 

ا شوهر مرحومم که خلجانی و سردرودی به کشور روسیه صادر میشد من بعدا ب
 .خلجانی بود به این شهر اومدم و اینجا موندنی شدم

 .گفتم: ننه آسیه، اون زمونا با پشمهای ریسیده شده زنها خیلی چیزها میبافتند

پس چی! من خودم سردرودیم، اما صنعت خلجان خیلی جلوتر از سردرود بود و -
ای اطراف میبرد، یعنی شوهرم شال و کاله و جورابهای بافته شده رو به روستاه

 .کارش خرید و فروش همین بافتنیهای خلجان بود

ننهآسیه دستای پینه بسته پر از چروکش رو مقابلمون گرفت: به این دستام نگاه 
کنین الکی پینه نبسته من یه عمر پشم ریسیدم و شال و کاله بافتم و شوهرم با 

 .فروش اونا زندگی ما رو سپری کرده
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روی چراغ برایمان چای ریخت و به عاطفه گفت: دخترجان، تو  ننهآسیه از کتری
 .بلند شو برو اون یکی اتاق تا صدات نکردم نیا تو

 .عاطفه انگار که می خواییم قایمباشک بازی کنیم به درون راهرو پرید

ننهآسیه مرا روی تشک پشمی خوابوند و در حال معاینه شکم و کمرم چشمان پیر و 
صورتم دوخته بود: دختر جوان، چه بالیی سر خودت آوردی؟ پر از سوالش رو به 

 .واسه چی شکم بزاتو، نزا کردی؟ بلند شو بلند شو اگه تو عمرا بچهدار بشی

انگار وسایل خانهاش مخصوصا المپاهای مسی بر سرم آوار شد. بغض سنگینی در 
 گلویم نشست: یعنی راه چارهای نداره؟

ما به خدا توکل کن مگه معجزه کار خدا نیست؟ نه دخترم تو حامله بشو نیستی. ا-
مگه میتونیم از توکلکردن به خدا قطع امید کنیم؟ یادم میاد اون قدیما تازه از 

بود که هر کار « حاجاحمد عمی»سردرود به خلجان اومده بودم تو همسایگی ما یه 
شدت و خدمتی به مردم اینجا میکرد، سلمانی میکرد اونم کله بچههایی رو که از 

چرک و کثیفی کچلی میگرفتند اون بچههارو ختنه میکرد. دندون میکشید و نعره 
مردارو به آسمون میبرد حجامت میکرد. خالصه حتی نصف شب هم به دیدن 
بچههایی که خروسک گرفته بودند، میرفت و خوبم طبابت میکرد بدون این که یک 

خوب بود اما چه فایده  یه مرد بزرگ و« حاجاحمد عمی»قرون از کسی پول بگیره 
که زنش یازده شکم واسش بچه زائید اما خیلیشون هر جور دردی گرفتن و مردن 
چون همه جا کثیف بود آخه بهداشت نبود که دخترم، آخرشم زن بیچاره از فراق 
بچههاش تو چهل سالگی دقمرگ شد. آره دخترم، درد بچه خیلی بد دردیه، 

ای روزگار، ای امان از چرخ و فلک دوران که  نداشتنش یهجور، داشتنش هزار جور!
 .هزار جور میچرخه و آدمارو بازی میده

 پرسیدم: ننهآسیه تو سواد داری؟

 .بله من سه سال اکابر رفتم. شوهرم مرد خوبی بود بهم اجازه داد-

 عاطفه از راهرو فریاد زد: ننهآسیه، یخ کردما، بیام تو؟
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رتون! جوان که نیستین، میدونین اون قدیما خب کم هوار بزن بیا داخل، خاک بر س-
« حاجاحمد عمی»ما تو برف و سرما و یخ چهقدر کار میکردیم؟ ما زنا هم چیزی مثل 

بودیم یخ روی حوض رو میشکستیم و رخت و ظرف میشستیم روزگارمون تو 
میگذشت از بس کهنه و لباس بچه میشستیم انگشتامون از سرما کج « چشمهباشی»

ه مثل لبو قرمز بود. الحمداهلل خوبی آبادی خلجان این بود که قنات میشد و همیش
زیاد داشت و ما از بابت آب در اینجا در مضیقه نبودیم. برف تو کلهمون میریخت و 
سرما مثل سوزن تو تنمون فرو میرفت ما زنها سر چشمهها نشسته هی میشستیم و 

بردیم و بچههامونو آبیاری میشستیم. کوزه رو شونههامون هی آب به خونههامون می
 .میکردیم

ننهآسیه بدجوری درددلهاش باز شده بود و توجهی به درد عظیم قلب شکسته من 
نداشت. عاطفه که همه چی را از صورتم میخواند و میفهمید چه حال و روز اسفناکی 

 دارم گفت: ننه آسیه این دوستم رو ناامیدش کردی؟

یطان است وقتی خدا هست، ناامیدی دیگه صدایت رو ببر دختر جوان، ناامید ش-
 چیه؟

 یعنی سالهای بعد دریا خودش بچه میاره؟-

 هان، پس تو میاری؟-

عاطفه به حرف ننهآسیه قابله خندید و پرسید: ننهآسیه واقعا دوستم هیچوقت حامله 
 نمیشه؟

این زمین بایره، درش کشت و زرع نمیشه، مث تو زمینش مرغوب نیست که از -
 !توله بیرون بریزه توش ده تا

عاطفه باز هم قاهقاه خندید: تو از کجا میدونی ننه آسیه، شاید منم بعدا بچهدار 
 نشدم؟

 تو قابلهای یا من؟ من هزار تا بچه از زنای آبادیها گرفتم یا تو؟-

 .ننهآسیه به دلم افتاده وقتی من سیاهبخت رفتم خونه شوهر بچهدار نمیشم-
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 ات از االن داد میزنه که بچه داری؟خاک بر سرت عاطفه، تو چشم-

 .عاطفه هراسان زده دستش را روی شکمش کشید: هنوز که به خانه شوهر نرفتم

 چرا نرفتی ورپریده؟-

 .نامزدم احمد نمیبره دیگه، میگه پول ندارم خونه ندارم، درآمدم ندارم آس و پاسه-

 .پس چه مرگش بود زن گرفت؟ خب میماند میگفت زن هم ندارم-

هآسیه و عاطفه متوجه ناراحتی درونی من نبودند که چهگونه زخمهای کهنهام نن-
 سر وا کرده و در حال در هم کوبیدن وجودم است؟

صد تومنی را که عاطفه بهم داده بود به ننهآسیه قابله دادم. ننهآسیه گفت: آهای -
 تو دختر ورپریده، نامزدت تو شکمت گذاشته، امروز فرداس بیای پیشم اونوقت

 .گوشت رو میپیچونم

آنقدر حالم بد بود که متوجه معنای حرفهای ننهآسیه نمیشدم من و عاطفه از 
خونهاش بیرون آمدیم عاطفه هم با این که حرفهای امیدبخشی از ننهآسیه شنیده 
بود اما شدیدا در هم فرو رفته و غمگین بود او دستش رو به دور کمرم انداخت و 

ی یخ بود و من سردیش رو از روی دستکش دستم رو گرفت دستش به سرد
 میفهمیدم عاطفه با صدایی محزون گفت: ناامید شدی دریا؟

 .از اول ناامید بودم-

 دیدی که آسیه قابله گفت: ناامید شیطانه؟-

 تو هم دیدی که ننهآسیه گفت مثل زمین خشکی هستم که هیچوقت بارور نمیشه؟-

بایرش علف و گیاهی دربیاره، حتی  آیا خدا با قدرتش نمیتونه تو دشت خشک و-
 تو کویرش؟

با حیرت به عاطفه نگاه کردم او در عین کمسوادی چهقدر عاقالنه حرف میزد و به 
 حکمت خداوندی توکل داشت؟
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به یاد حرف زن کولی فالگیر در حافظیه شیراز افتادم چه شیادی بود که بهم گفته 
واقعا که چه کارها میکنند و چه  بود در بختت بچه میبینم. لعنتیها به خاطر پول

 دروغهایی تحویل مشتریهاشون میدن؟

در مدت دو ماهی که در خلجان بودم پلیسها هیچ ردی از مجرمان نگرفتند. و تنها 
عاطفه بود که هر روز از طرف نامزد معتادش مورد ضرب و شتم قرار میگرفت و 

د چشم بر روی سالمتی مادرش از ترس آبرویش که مبادا در و همسایهها غیبت کنن
 .دخترش میبست

من بعد دو ماه به همراه مادرشوهرم و خالهزرین به شیراز برگشتم تا اردیبهشت 
 .ماه که عروسی پریا بود به خلجان برگردم

بابک و من شبانهروز روی تحقیقاتمون کار میکردیم و کار کتاب در مورد تاریخ شهرم 
تیم کارهای نهاییش رو انجام میدادیم تا خلجان رو به پایان رسونده بودیم و داش

وقتی که به خلجان رفتیم باقی کارهاشو انجام بدیم برنامه تقدیر و تجلیل شهرداری 
باز هم به تعویق افتاد اونم به خاطر حادثهای بود که برام رخ داد و منو زمینگیر 

 .کرد

میانداخت:  هرازگاهی مادرشوهرم وقتی که سر میز غذا بودیم به من و بابک تیکه
آهای بچهها، کارای نوشتن و تحقیق و فالن باعث نشه که از بچهدار شدن غافل 

 .بشین ها، خدا خودش روزی بچه رو میده

چند روز بعدش میگفت: بچه اصال مانع کاراتون نمیشه بابکجان خواهرت سمانه و 
 .من هم کمک حالتون هستیم

بچهدار شدن ماست. در خانه با طنازخانم با کنایههایش میرساند که خیلی مشتاق 
هر صحبتی که از بچه میشد روحم خدشهدار میشد و من بیشتر افسرده شده و 

 .عذاب میکشیدم

بعد دو ماه انقد به بابک اصرار کردم تا راضی شد منو پیش دکتر فوق تخصص ببره 
 دکتری که دوستام میگفتن از آمریکا اومده و به مدت یه ماه در شیراز طبابت خواهد

 کرد. بابک گفت: دریاجان، تو حرفای مادرم رو جدی میگیری؟
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 حرفاشو نه ولی کنایههاشو چرا؟-

آه دریاجان، حساس نباش مادرم پیر شده کنایه نمیزنه فقط دوست داره قبل مرگش 
 .بچه منو ببینه

 خب، وقتی بچهدار نمیشیم تکلیف چیه؟-

 .ما که چیزی نمیگیم بذار هر چی دلش میخواد بگه-

 نمیتونم تحمل کنم؟ من-

تو مجبوری قبول کنی چون روزگار ما همینطوری خواهد گذشت که اطرافیان و -
فک و فامیل مدام در مورد بچهدار شدنمون حرف بزنن ما هم باید یه گوشمون در 

 .و اون یکی دروازه باشه و صبوری کنیم

 وای من دیوونه میشم حاال منو پیش دکتر صدری میبری؟-

 میخوای چی بشنوی، حرفای همیشگی؟که چی بشه، -

من و بابک سر همین بحث دکتر رفتن چهار روز با همدیگه قهر بودیم تا این که روز 
پنجم وقتی با طنازخانم در حال پخت شلهزرد بودیم تا در مسجد خیرات کنیم، بابک 

 .از اداره زنگ و زد و گفت: دریاجان، بعدظهر بیا میدان سعدی من اونجا منتظرتم

 ه سالمتی کجا بریم؟ب-

 .خندید: همون جایی که سر اون کچلم کردی

 آهان دکتر صدری؟-

 حاال میای؟-

 .چرا نیام-

 پس باید بهم قول بدی که جوابش هر چی بود، ناراحت نشی؟-

بابک عزیزم، من میدونم جواب اون دکتر چیه فقط میخوام تا وقتی جوونم از دوا -
 .درمانهای احتمالی غفلت نکنم
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 .بابا، تو تنت میخاره واسه خودت کوه غم بسازیآره -

 .نمیخوای فرصتهامو از دست بدم-

 .اشکال نداره عزیزم، هر جایی که بگی میریم-

بابک نویسندهای درد آشنا برای مردم جامعه و خانوادهاش بود چهقدر ما از فرهنگ 
ر شدن با و هنر و عالم ادبیات و تاریخ قصهها میساختیم و من که ناامید از بچهدا

عصبانیت میگفتم: فرهنگ معنوی و عرفان برای مردم نون و آب نمیشه! روح و 
 .جسم همه مردم دنیا وابسته به مال دنیا و تبلیغات کذب دنیا گره خورده

بابک سعی میکرد راجع به این مسائل با هم بحث نکند و غالبا مسالمت آمیز در 
 .کنار هم به نوشتن مشغول بودیم

نیم عصر بود که ما وارد مطب شدیم دکتر منو به اتاق معاینه فرا  ساعت چهار و
خواند. دکتر صدری مردی میانسال خوشمشربی بود و به مدت دو هفته ما را از تیغ 
تمامی آزمایشها و سونوگرافیها و رادیولوژیها گذراند و در آخر، چشمان کشیدهاش 

اسفم خانوم، من در را از پشت شیشه عینک طبیش به صورتم دوخت و گفت: مت
همون معاینات اولیه متوجه ایراد شما شدم و میدونستم جواب مثبتی نخواهیم 
گرفت. با این حال برای اطمینان کامل یافتن هر دو طرف اونچه رو که الزم بود، 

 .انجام دادم

اینبار جواب ناامید کننده دکتر چندان عذابم نداد. من به درمان ننهآسیه قابله بیشتر 
 .اد داشتم که در خلجان جواب قطعی رو کف دستم گذاشته بوداعتق

بابک برای شام منو به رستوران حافظیه برد همان رستورانی که اولینبار زن فالگیر 
فالم را دید و حرف از بچههایی زد که در آینده خواهم داشت اون زن شیاد برام 

 .چاخان بست

م چون اینبار من و بابک تصمیم با این حال امشب از رفتن به آنجا ابایی نداشت
 .داشتیم که در داخل رستوران غذایمان را صرف کنیم
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بابک سعی داشت از حرفهایش مکدر نشوم و او مالیم و نرم دلداریم میداد: دریاجان، 
ما تا ابد در کنار هم خواهیم بود و هر چی رو که خدا واسمون مقدر کرده باشه 

 .خواهیم پذیرفت

 لیوان نوشیدنیش نگاهم میکرد: ناراحتی دریا؟ اون با دقت از پشت

در حالی که ماهی سرخ کرده قزل آال را به چنگال میگرفتم خواستم کمی باهاش 
شوخی کرده و سر به سرش بذارم چون من به خاطر موضوع ناباروری زیادی گریه 

 .کرده و غصه خورده بودم و نتیجهای نگرفته بودم

 نگفتی دریا، تو از چی میترسی؟-

 .از تو-

 اوف از من، چرا؟-

 .از این که تو بعدها سرم هوو بیاری-

 .خب این که قطعیه-

 وای بابک تو شوخی سرت نمیشه؟-

اما من جدی میگم تا تو حقیقت وجودی خودت رو نپذیری تا قبول نکنی که من -
 .تو رو به خاطر بچه آوردن نمیخوام ، همیشه عذابم خواهی داد

 وای سرم هوو بیاری؟و تو سر این حرفا، میخ-

من غلط میکنم، همین تو واسه هفت پشتم کافی هستی و اینو هم بدون که من -
 .از بچه خوشم نمیاد

 اینو حاال واسه خاطر من میگی؟-

ایبابا دریا، بیا زندگیتو به کام خودت و خودم تلخ نکن تقدیر بازیهای زیادی داره و -
بدون داشتن فرزندی عاشقانه در کنار  میلیونها میلیون انسان مثل ما در کره خاکی

 .هم زندگی میکنن
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در میان گرم صحبتهایمان موبایل بابک زنگ خورد اون حین صحبت کردن 
 اخمهایش را در هم می کشید: نه بابا، چه خوب، حاال الزمه که دریا اونجا بیاد؟

بابک از جاش بلند شد و کمی دورتر رفت اون بعد کلی صحبت کردن برگشت و 
میز غذا نشست: دریاجان، بعد اون خبر تلخی که جناب دکتر صدری کف  پشت

 دستت گذاشت، یه خبر خوب و شیرین واست دارم؟

 کی زنگ زده بود؟-

برادرت ارشیا بود. شکر خدا مظنونین حمله به تو شناسایی شدن و وقتی که پلیس -
ولی دو  محاصرهشون کرده بوده یکیشون که گویا سردستهشون هم بوده فرار کرده

 .نفر دیگه دستگیر شدن

 آه خدارو شکر همین امروز اتفاق افتاده؟-

 .نه بابا، ارشیا میگفت پریروز-

 علت حمله شون بهم چی بود؟-

بوده گویا دستگیرشدگان « غار نغیم»در رابطه با همون گنج کشف شده در اطراف -
 .اده بودازت دل پری داشتن چون ظاهر شدن تو در اطراف غار کارشون رو لو د

خودم حدس میزدم. انگار تو این وسط چی به ما میسابید، گنج رو اومدن مفت و 
 .مسلم بردن و هنوز بابت کشفش ریالی برای خلجان خرج نکردن

کار همینجوریه دیگه، تازه به خاطر اتفاقی که واست افتاد مراسم تقدیر از طرف -
 .از مسئولین خبری نیستشهرداری هم از تو به حالت تعلیق دراومد و فعال که 

بابک با لذت و شور شامش را میخورد اما من همچنان ته دلم شور میزد. پرسیدم: 
 ارشیا دیگه چی گفت؟

 .هیچی دیگه، به وقت دادگاه تو هم باید در دادگاه تبریز حضور داشته باشی-

یی انشاءاهلل دلم میخواد تو همون جلسه دادگاه چند تا کشیده آبدار بیخ گوش اونا-
 .که مثل توپ فوتبال منو به همدیگه شوت میدادن، بخوابونم
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شاید یکی از اونا کسی نباشه که تو رو میزد؟ شاید همونی باشه که از مهلکه فرار -
 کرد؟

اینم حرفیه، تازه مگه میشه در حضور اون قضات محترم دادگاه به کسی حمله -
 .فقط گوش بدیکرد؟ هر چهقدر هم که عصبانی باشی باید سیخ بشینی و 

 بابک خندید و گفت: دیه هم بهت تعلق میگیره دیگه، آره؟

 اون اراذل و اوباش اگه داشتن که رو به کارای خالف نمیآوردن؟-

بابک که سر شوخیش باز شده بود، گفت: حاال زد و پول دیه رو بهت دادن میخوای 
 چی کارش کنی؟

 .بلند خندیدم: تخمه میخرم و میشکونم

سوت کشید و حرفی رو که بیمحابا و بدون تفکر به عاطفه گفته  یه لحظه مغزم
بودم یادم اومد: راستی بابک به دختری قول دادم که واسش جهیزیه بخرم میدمش 

 .به اون

 او...وف، یعنی پول دیه اینقدره که تو بخوای جهیزیه یه دختری رو بخری؟-

نیست صد میلیون دیه بهم چرا که نه؟ اونجور که اونا لت و پارم کرده بودن بعید -
 .تعلق بگیره. تو برگه پزشکی قانونی کامال همه چی تشریح و گزارش شده بود

 .بهبه، شتر در خواب بیند پنبه دانه-

خود کرده را تدبیر نیست آقابابک، برو دعا کن که پول دیه اونقدری بشه که من -
ید متقبل بشین شرمنده اون دخترخانوم نشم در غیر این صورت هزینه رو شما با

 .چون من واقعا بهش قول دادم و سر قولم هم میمونم

بابک دستاشو آهسته به زمین کوبید: یه چیزی میگم بین خودمون باشه، مامانم 
سالی حداقل جهیزیه یه دختر رو میده، برو بیاش با مسجدیها زیاده، البته به ما 

 .نمیگهها من خودم فضولی کردم و کشف کردم

 مادرت به من چه ربطی داره؟ خب حاال چی،-
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چرا نداره دریاجونم! تو این زمونه گرونی و هزینههای باالی زندگی میتونی واسه -
کسی کار خیری بکنی مگه این که از مایهدارها کمک بگیری؟ خوب مامانم مایهداره 

 !دیگه

 .گفتم: خالصه فرق نمیکنه به وقتش که برسه از پدرم هم کمک میگیرم

و خاطره عاطفه ناراحتم کرد بیچاره چهقدر درد نداری خونه پدریشو  همان لحظه یاد
 !میکشید و چهقدر درد شوهر معتادش رو که جرات گفتنش رو پیش کسی نداشت

گفتم: بابک اگه روز دادگاه مشخص بشه من حتما به دادگاه تبریز خواهم رفت 
در میاوردن و  باید ببینم ضاربین چه کسایی بودن، آیا همونایی هستن که گنج رو

 منم در تعقیبشون بودم؟

 .دریا تو کجای کاری؟ اونا هنوز تو زندون هستن-

 .باالخره همشون با همدیگه همدست بودن که گیر پلیس نیافتادن-

هوای عاطفه بدجوری به سرم زده بود تو این مدت چند ماه اصال نتونسته بودم 
ش بود از فردا کارم باهاش صحبت کنم. همون لحظه شمارهاش رو گرفتم خامو

 .زنگ زدن به عاطفه شد و گوشیای که دائم خاموش بود

یک روز خواهرم پریا زنگ زد تا حال مادرشوهرم رو بپرسه طنازخانم یک هفتهای 
میشد که کیسه صفراش رو عمل کرده بود. پریا بعد احوالپرسی گفت: دریاجان 

 خبرو شنیدی؟

 چه خبری؟-

 خبر عاطفه رو؟-

 .ونم شما باید خبر بدین دیگهمن از کجا بد-

 .وای بر فقر و نداری چهها که به سر خونوادهها نمیاره-

 پریا چی شده مگه؟-
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عاطفه به مدت دو ماهه که مثل قطرهای آب شده و به قعر زمین فرو رفته. هر -
 .چی دنبالش گشتن پیداش نکردن

 این چه حرفیه دیگه، حتما با اون نامزد نامردش رفته دیگه؟-

؟ اون که حتی یه آلونک نداشت اوه دریا، میخواستم یه خبری رو هم بهت کجا-
 .بدم هر چند مامان خودش بهت میگفت

 .خانوم خبرنگار زودتر خبراتو بده-

راستش من و محمد تصمیم گرفتیم مخارج عروسیمونو، صرف یه دختر یتیم که به -
 .جهیزیه احتیاج داره بکنیم

 نین. این دختر رو کی نشونتون داده؟شما خیلی کار خوب و صوابی میک-

مازیار وقتی باهام راجع به این دختر صحبت کرد من و محمد تصمیم گرفتیم -
 .هزینه عروسیمونو واسش خرج کنیم

 متوجه نمیشم، مازیار این دختر رو از کجا میشناسه؟-

گویا این دختر سردرودی، که شاعر خوشسخنی هم هست توسط خانم عنصری از -
درود یهبار به انجمن ادبی خلجان دعوت شده بوده و مازیار در همون انجمن سر 

 .جلسه اول دختر رو دیده و شیفتهاش شده بود

خندهام گرفت: ننهجون این مازیار یهبار پسرشو زن بده خالص میشهها بگو ببینم 
 عمه جون متعصب، این دختر سردرودی رو قبول داره؟

چون دختر سردرودی تکدختر خونوادهاش  آره واال، عمه حرفی نداره فکر میکنه-
هست حسابی جهیزیه داره. بیچاره مازیار که تو بد مخمصهای گیر کرده بود به 
ناچار مشکلش رو با من مطرح کرد و من رفتم سردرود با دختر که اسمش فاطمه 

 .است صحبت کردم

 پریا خانوم نیکوکار، تو این مدت خیلی کارا کردیها؟-
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تی دختر پیشنهاد مازیار رو رد کرد من علتش رو پرسیدم و اون راستش دریاجان، وق
دختر ناچار شد حقیقت رو بهم بگه. پدر فاطمه که کارگر ساده ساختمان بود پنج 
سال پیش سر کارش از آسانسور سقوط میکنه و درجا میمیره و مادرش تا امروز با 

بهم گفت پریا، اگه  کار کردن تو خونه مردم و توی مسجد اینو بزرگ کرده. مازیار 
من جریان فقیر بودن دختر رو به مادرم بگم اون عمرا قبول نمیکنه بیچاره مازیار تو 
بد مخمصهای گیر کرده بود تازه گلوشم بدجوری پیش دختره گیره. دختر هم که به 
بیست و شش سالگی رسیده بدش نمیاومد ازدواج کنه و مازیار رو رد نمیکرد اما 

ه جاروبرقی رو هم ندارن من که جریان رو شنیدم دیدم یه عروسی اونا توان خرید ی
پر کبکبه و دبدبه گرفتن چه فایدهای داره؟ واسه همین با محمد مشورت کردم و 

 .تصمیم گرفتیم مخارج عروسیمونو واسه اون دختر خرج کنیم

 بابا و مامان نظرشون چیه؟-

عروسیمونو خواهد داد و ما هم البته مامان در جریان نخواهد بود اما بابا هزینه -
 .واسه فاطمه جهیزیه خواهم خرید

 .خیلی کار خوبی میکنین-

وای دریا، مبادا یک کلمه پیش کسی حرف بزنیها. این راز بین منو و مازیار و محمد -
 .تا ابد حفظ بشه

 !خندیدم و در دلم گفتم: ما دو خواهر چه رازهایی رو تو دلمون مدفون میکنیم

ار بود جهیزیه عاطفه رو بدم. حاال که میگی نیست نگران شدم. اصال پریا منم قر 
 خونوادهاش شکایت کردن و مسئله گم شدن عاطفه رو پیگیری کردن؟

نه بابا، مادرش میگه مبادا در و همسایه بفهمنها، من به همه گفتم شوهرش -
 .ورداشته بردتش تبریز

یعنی در و همسایهها از سرنوشت  آخ شوکتخانم، چرا اینقدر بیرحمانه رفتار میکنه،-
 دخترش مهمترن؟
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زن بیچاره چیکار کنه، از کجا بره پیداش کنه؟ خوب ما هم حدس میزنیم که کار -
 .شوهرشه و چون احمد رسما شوهرشه نمیشه کاری کرد

مدتها جریان مفقود شدن عاطفه فکر و ذکرم را ناراحت کرده بود اما چارهای نداشتم 
 نمیکرد و همش خاموش بود؟ و نمیدونم چرا تلفن

بعد مدتها من و بابک فرصت کردیم تا یه شب به شاهچراغ برویم. دلم خیلی گرفته 
بود، برای سرنوشت خودم، تمام دخترهای یتیم و فقیر، برای آدمای درمانده تو شاه 
چراغ بست نشستم و جز گریه و دعا کردن و تالوت قرآن کار دیگهای نداشتم 

اذان صبح طول کشید. هنگام اذان من و بابک وارد محوطه زیارتمان تا وقت 
زیارتگاه شدیم و بعد وضو گرفتن برای اقامه نماز ایستادیم و بعد نماز به خونه 

 .برگشتیم

طنازخانم گفت: خوش به حالتون که پا دارین، قدرت و توان دارین دخترم، قدر این 
 .ینروزا رو بدونین و از لحظههای خوش زندگیتون غافل نش

اون روز برای شام مهمانهای زیادی داشتیم من و خواهر بابک تا شب یکسر کار 
کردیم. شب بعد صرف شام مهمانها عزم رفتن کردند من مثل نعش روی تخت 

 .افتادم و به خواب عمیقی فرو رفتم

*** 

در قسمت راست رودخانه عظیم و خروشان موجها قوس میگرفتند و آسمان باالی 
سعت بیشتری پیدا رد توده ابرهای سفید و سیاه نصف آسمان را سرم هر لحظه و

گرفته و روی سینه فراخ کبودش هزاران هزار ستاره درخشان و منور چسبیده بود، 
مه غلیظی از انتهای جاده خاکی و سنگالخی کنار رودخانه بلند شده و سینهکشان 

ه میدوید و من از به تدریج سطح جاده را میپوشاند. آنجا که عاطفه در کنار جاد
ترس سقوطش به درون رودخانه فریاد میکشیدم میخواستم به طرفش بروم تا از 
سقوطش جلوگیری کنم. صدای ریز و نازکی که از پشت سرم میشنیدم درجا 
میخکوبم کرد عاطفه از میان مه بیرون آمد دو طفل کوچک را زیر بغلهایش زده و 

ی بیانتها و طویل میان هالههای مهتابی همچنان تند و تیز میدوید. کف جاده خاک



                 
 

 

 (اعظم فرخ زاد )آخوندزاده|  معجزه خلجان رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir    مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان 

 

263 

 

ماه به سفیدی میزد، شیطان سیاهپوشی مانعم میشد تا به کنار عاطفه برم و از 
سقوط نجاتش بدم صدایش هم مثل خودش کریه و زشت بود: چی کارش داری 
دختر؟ بگذار خودش رو از قید زندگی جهنمی نجات بده زندگی و آزادی واسه آدمای 

 .داره و عاطفه هم به انتهای راه رسیدهبیهدف یه راه 

یک سو عشق بود و یک سو نفرت. ابلیس سیاهپوش از هر طرف سد راهم میشد او 
با نگاه شرربار و شیطانیش به طرف عاطفه رفت تا او را به درون رودخانه پرتاب 
نماید. احمد از انتهای جنگل مثل شغال پیری قهقهههای آزار دهندهای سر میداد 

اطفه در حال سقوط بود چنان فریاد جان خراشی کشیدم که تمامی وقتی ع
ستارههای آسمان از سقف آسمان کنده شده و مثل المپهای سوخته به درون 
رودخانه ریختند. در میان وحشت سقوط عاطفه به لرزه افتادم و روی جاده خاکی 

ی نداشت. سفید ولو مانده و چشم به آسمانی دوختم که دیگر بدون ستارههایش نور
ناگهان از دل آسمان سیاه نور سفیدی به روی زمین پاشید و قسمتی از آسمان را 
پوشاند شبح زنی که سر تا پا سفید پوشیده بود و گردی صورتش انگار از جنس آئینه 
بود از میان نور پائین آمد هر چه او پائین تر میآمد دل من روشنتر میشد هالههای 

هیبت پاشیده شده و غار را روشن و منور میکرد. دیگر  پر « غار نغیم»مهتابی روی 
حس سقوط عاطفه به درون رودخانه پرخروش عذابم نمیداد زیرا طفلهای کوچک 
عاطفه اکنون در آغوش شبح، که اندام زنی را در دامانی بلند به نمایش میگذاشت 

را در کنار  قرار داشتند. شبح زن که من او را به مادری روحانی تشبیه میکردم طفلها
من قرار داد سپس چنان رشتهای بلند و نورانی به سمت آسمان پر کشید. صداهای 
آسمانی حاال ابلیس را فراری داده بودند و همه اطرافم پر از نور و شادی بود صدایی 
که سمت و سویی نداشت و به دلنشینی دریایی آرام و ترنم آسمانی به جانم 

گر از من حاجت نخواسته بودی، در آغوششان مینشست، صدا در گوشم پیچید: م
 !بگیر

و دورتر از ما شیطان لعین عاطفه را به درون رودخانه غران و خروشان پرتاب کرد 
 .و قهقهههای کریهاش دشت را لرزاند
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به صدای فریاد خودم از خواب پریدم قلبم دیوانهوار میزد و هنوز موقعیتم را 
ید خودم بودم و دور و برم خالی بود. تشخیص نمیدادم. من میان رختخواب سف

که در آرامگاه بدون سقفت آرام گرفتهای من «خدیجه خاتون»ای بانوی سیده، ای 
به زودی به زیارتت میآیم. خلجان این شهر تاریخی با وجود آرامگاه تو آرامش 

 .میگیرد

همین هفته پیش استخدام شدنم در سازمان ثبت آثار تاریخی شیراز قطعی شد. 
ی خوشحال و شاد داشتم حکم استخدامم رو میخوندم. گوشی موبایلم زنگ وقت

خورد. پنجره بزرگ سالن پذیرایی باز بود و عطر لطیف و گیجکننده بهارنارنجها از 
حیاط بزرگ موج گرفته و به طبقه باال میرسید و از پنجره وارد اتاق میشد. بابک 

روی میز گذاشته بود و حاال  دستهای از گلهای حیاط رو چیده و در گلدان چینی
استشمام عطر همین گلها هم از روی میز ناهار خوری سر و دل رو صفا میداد. به 
هوای آن که پریاست و جریان ازدواج فاطمه و مازیار را میخواهد شرح دهد جواب 

 :دادم

 !بعله بفرمائین پریا تویی؟ صدا قطع و وصل میشه -

 ؟دریا منم... عاطفه... دریا خودتی-

وای عاطفهجان تویی، دختر تو کجایی میگن پنج ماهه گم شدی، کجایی؟ اون -
 شوهر معتادت تو رو کجا برده؟

آن سوی خط سکوت بود و سکوت. الوهای پیدرپی و مکررم باعث شد تا همان صدا 
 :دوباره از ته چاه شنیده شود

 ...دریا... من دارم میمیرم-

 بزنی کجایی، تو چاه افتادی؟وای عاطفهجان، حرف بزن، سعی کن حرف -

 !دریا من دارم میمیرم، به دادم برس-

 چرا، کی میخواد بکشدت؟-

 دریا تو اول قسم بخور. قسم بخور که حرفم رو قبول میکنی؟-
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عاطفهجان، آخه من قسم چی بخورم، شاید پیشنهادت طوری باشه که قبول کردنی -
 نیست؟

 .م بچهام سالم به دنیا بیاد و بعد بمیرمدریا، من دارم جون میدم، من از خدا میخوا-

 متوجه منظورت نمیشم تو حامله بودی؟-

دریا من حامله بودم از همون وقتی که تو در خلجان بودی و ما پیش ننهآسیه -
 قابله رفتیم یادت میاد ننهآسیه قابله گفت تو چشات داد میزنه که حاملهای؟

 .آره عاطفه یادم میاد-

احمد گفتم که حاملهام. اون گفت ما نمیتونیم بچه بزرگ آره اون موقع من به -
کنیم، خونه که نداریم پول مول که نداریم منم که پیش خونوادهام نمیتونستم 
مطرح کنم در چه حال و روزی هستم، چهجوری به مادرم بگم احمد معتاد که مواد 

فروخته مغزش رو خراب کرده، چه بالهایی سرم آورده... احمد حتی لباسهای منم 
بود. یه شب اومد به مادرم گفت که عاطفه رو میبرم بگردونم ولی اون منو دزدید 
برد تبریز تو خونه دوستش که در دامنههای کوه عینالیه نگه داشت. اون منو زندونی 

 کرد تا فقط نه ماه حاملگیم تموم بشه میدونی چرا؟

 کنی بعد چی شد؟عاطفه انقد صدات یواش میاد که انگار از ته چاه صحبت می-

اون میخواست بچهمو به یه مرد بفروشه. من خودم وقتی که بیرون اتاق با کسی -
 .حرف میزد شنیدم مرد میخواست بهش یه میلیون پول بده

 تو این مدت چرا با گوشیت بهم زنگ نزدی؟-

اون گوشیمو دیده بود ازم گرفت خودش استفاده میکرد. میدونی دریا... صدا بازم -
بیقرار در اتاق قدم میزدم و نمیدونستم چیکار کنم دلم میخواست پر  قطع شد.

دربیارم و همین االن پرواز کنم و اوج بگیرم تا زودتر به خلجان... نه به تبریز برسم 
 کاش میدونستم آدرس عاطفه کجاست؟
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تلفن مجددا زنگ خورد: دریاجان، من یه شب که احمد داشت با دوستاش پشت 
د گوشی رو برداشتم و از اونجا فرار کردم با هزار زحمت و سختی اتاقک مواد میکشی

 .اومدم خلجان

ولی تا همین پریروز که با پریا صحبت میکردم گفت خبری ازت نیست و خونواده -
 تو خبر نداشتن کجایی؟

اونارو ولش کن آره من به خونه پدرم نرفتم چون احمد به سراغم میاومد تازه تو -
اونا معطل نون شبن و مادرم با سیلی صورتش رو پیش در خونه پدرم چی هست؟ 

و همسایهها سرخ نگه میداره من تو سوراخی قایم شدم که احمد اگه به خلجان 
اومد فکرش به اونجا نمیرسید تازه اون فراریه و از ترس پلیسها نمیتونه به خلجان 

تا این  بیاد چون پلیسها به دنبالش هستن واسه همین من یه مدتی پنهان شدم
 ...که

 آه عاطفه تو کجا قایم شدی؟-

 !«غار نغیم»تو -

وای اون غار مخوف و پرهیبت؟ من از اونجا متنفرم عاطفه، تو چهطور تونستی -
 چند ماه رو اونجا دووم بیاری؟

من فقط سه هفتهاس که اینجام... عاطفه... عاطفه... صدا قطع شد و عاطفه دیگه -
ردم خوابی را که در عالم رویاهام دیده بودم اکنون ارتباطی برقرار نکرد احساس ک

 !در دنیای واقعی به حقیقت میرسد

سریع به بابک زنگ زدم آنقدر هول کرده و به ولوله افتاده بودم که کنترل رفتارم را 
 .نداشتم: الو بابک

 چی شده دریا؟ چرا اینقدر هول کردی؟ مادرم حالش بد شده؟-

 .زنگ بزن باید سریعتر حرکت کنیم بابک زود به دفتر هواپیمایی-

 مگه چه خبر شده؟-
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 .ایوای بابک سعی کن تا یه ساعت دیگه واسه تبریز بلیط تهیه کرده باشی-

امکان نداره مگه هواپیمای شخصی دارم! تازه مگه نمیبینی مادرم حالش خراب -
 شده؟

ید حوصله من از شدت عصبانیت و ولولهای که به جانم افتاده و تنم را درهم میکوب
سر و کله زدن با بابک رو نداشتم گوشی را قطع کردم و زود به جمع و جور کردن 

 .وسایلمون افتادم و بار سفرمون رو بستم، هر چه بود جان عاطفه در خطر بود

به خواهر شوهرم زنگ زدم تا پیش مادرش بیاد اگه الزم شد اونو به بیمارستان 
 .برسونه

ه نشده بودیم که خواهر بابک خودش رو به خونه هنوز من و بابک راهی فرودگا
رسوند و سریع به اورژانس زنگ زد بابک سر دو راهی رفتن و موندن گیر کرده بود. 
ولی چون خیلی آشفتهام میدید ناچار همراهم شد و من و بابک بعد سپردن مادرش 

 .به سمانه ساعت سه بعد از ظهر به سمت تبریز پرواز کردیم

م به حد کفایت بابک را خسته و کالفه کرده بود. بابک در تبریز از رفتار عجوالنها
آژانس کرایه ماشین، یه ماشین سمند اجاره کرد و ما به طرف خلجان به راه افتادیم. 
بابک گفت: من نمیفهمم ما چرا باید به اینجا می اومدیم عاطفه یه نفر رو نداره که 

 به دادش برسه؟

 .عاطفه از زنگ زدن به من منظوری داره ایوای بابک حرف رو زود بگیر 

آه خدایا، مادرمو تو شیراز با اون وضعیت تنها گذاشتمش و اومدم اینجا، اصال -
معلوم نیست عاطفه کی ماست که باید اینطور خودمونو واسش بکشیم، خدایا تماشا 

 کن گیر چه مصیبتی افتادم؟

دمون به خلجان کامال باید توجهی به حرفهای به حق بابک نکرده و گفتم: بابک ورو
 .مخفیانه باشهها

 چرا مگه داریم واسه دزدی میریم؟-
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این یه موضوع حیاتیه، هیچکس نباید خبردار بشه وگرنه واسه عاطفه مشکل پیش -
 .میاد

چیکار کنیم تغییر قیافه بدیم، میخوای برم واسه هر کدوممون یه کالهگیس بخرم -
 و سر و صورتمونو هم نقاشی کنیم؟

 .یوای بابک االن وقت شوخی کردن نیستهاا-

چه شوخی کردنی، اونم تو این وضعیت که مادرمو با اون شرایط وخیم تنها -
 !گذاشتم

 .اون تنها نیست خواهرت سمانه صد دفعه بیشتر از تو به درد مادرت میخوره-

 .خدا کنه به عمل جراحی مجدد احتیاج نداشته باشه-

 .خدا کریمه نگران نباش بابک-

-ما هر چه به خلجان نزدیکتر میشدیم حرفهای بابک معنا پیدا میکرد ما واقعا چه
 طوری میتونیم از مقابل چشمان تیزبین اهالی عبور کرده و به مقصد برسیم؟

من شالم را به دور سر و گردنم پیچاندم و عینک دودی بزرگی به چشمانم زدم بابک 
« محله باال»وقتی در سرازیری  هم لبه کالهش را تا روی ابروانش پائین کشید

را دیدم اون متوجه ما شد « فرشیانزاد»داشتیم از کوی ابوالقاسم عبور میکردیم آقای 
و ما مجبور شدیم پنجره ماشین را پائین بکشیم و سالم و احوالپرسی کنیم آقای 

گفت: شهرداری و شورای شهر بدقول نیستنها انشاءاهلل کتاب رو که « فرشیانزاد»
 .کردین همراه رونمایی کتاب جشن تقدیر از شما هم برپا خواهد شد  آماده

خودش هم عجله داشت و ما سریع خداحافظی « فرشیانزاد»خدارو شکر! آقای 
 .کردیم

رفتیم بابک ماشین را پشت دیوار کاهگلی باغی نگه « غار نغیم»به سرعت به سمت 
ه این منطقه همیشه خلوت داشت و ما از سرازیری کنار جاده پائین رفتیم از این ک

« غار نغیم»بود برای اولینبار ازش خوشم اومد و بعد وقوع اون ماجرا برای ار تصویر 
به دلهرهام نیانداخت. اکنون باز هم داشتم به سمت غاری میرفتم که از آن نفرت 
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داشتم غاری که برام خاطرههای تلخ و زشتی به یادگار گذاشته بود. غاری که برای 
ا از نعمت بچهدار شدن محروم کرده بود! غاری که برای یک عمر شادیهام همیشه مر 

 .رو زایل کرده بود

اکنون در دو راهی عجیبی گیر کرده بودیم و من و بابک داشتیم به سمت همون 
غار میدویدیم هنوز به دهانه غار نرسیده بودیم که نالههای ریز و ضعیف زنی ما را 

یدیم عاطفه غلطان در خونی که اطرافش را به هراس انداخت به طرف صدا دو
گلگون کرده بود مثل نعش افتاده و داشت جان میداد بابک به روش خم شد: دریا، 

 .انگار کسی بهش چاقو زده باید زودتر به بیمارستان برسونیمش

حرکت آرام دست عاطفه مرا در بلند کردنش مردد ساخت. لبانش تکان میخورد و 
وز زنده است گوشم رو به دهانش نزدیک کردم صدایش همینها میرساند که هن

بسیار ضعیف بود: دریا وصیتی برات دارم: اگر بچهمو غیر خودت به کس دیگهای 
« خدیجه خاتون»بدی که بزرگش کنن حاللت نمیکنم قسم بخور به بانوی سیده 

 !شهید که خودت میگفتی یکبار به خوابت اومده بود به اون قسم بخور

 .اون چند بار به خوابم اومدهوای عاطفه -

قطرات اشک مثل سیل از چشمانم روان شد. بغض گلویم اجازه نداد تا بهش بگم که 
من چند روز پیش باز هم آن بانوی سیده را در خواب دیدم که از آسمان به زمین 
آمد او... در میان هقهق گریههام بابک منتظر حرفهای بعدی او نماند و عاطفه در 

را در آغوشش گرفت و به طرف ماشین دوید من هم به دنبالش. بابک  حال احتضار 
او را در صندلی عقب درازکش کرد من هم به سختی در کنارش نشستم و سرش را 
در دامانم گذاشتم. مردمک چشمان عاطفه دیده نمیشد و صورتش منقبض و پوست 

بودند  صورتش کشیده شده بود انگار یک مشت زردچوبه به روی صورتش پاشیده
صداش به سختی شنیده میشد: دریا، هیچ کس نباید بدونه که من صاحب فرزندی 
شدم. حاللت نمیکنم اینم بدون یکی از مردانی که تو رو داشتند میکشتند احمد بود. 

 .احمد جزو گروه دزدای گنج بود. اونا ازت انتقام گرفتن

سوالهای دیگهای بکنم عاطفه ساکت شد و من نمیتونستم از عاطفه با این حال ازش 
 .دستش رو فشردم به سردی یخ بود
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لبانش باز هم تکان خورد: دریا هیچکس، هیچکس نباید بدونه یادگاریهایی از من 
 .برای تو هستن. دریا میشنوی؟ قول بده روحم رو آزار نمیدی

 سردرگم و گیج مانده بودم نمیدونستم منظورش چیه؟

م رو داغون میکرد گفتم: بابک اون گوشی زنگ خوردنهای مکرر گوشی بابک اعصاب
 .لعنتیتو بده من جواب بدم

بابک گوشی رو به طرفم پرتاب کرد. دیدن شماره خالهزرین تپش قلبم رو باال برد 
 خدای بزرگ با این وضعیت ما اونا دیگه چه خبرایی از شیراز داشتن؟

قدر سهالنگارین تا الو گفتم صدای بلند خالهزرین رو مغزم سوهان کشید: دریا، چه
 شماها تو این وضعیت کجا گذاشتین رفتین؟

 مگه چی شده؟ عزیز خانوم دوباره باید جراحی بشه؟-

 .دریاجون، بده با بابک صحبت کنم-

 نمیشه خالهزرین اون داره رانندگی میکنه چیکار دارین؟-

گریههای بیامانش اجازه حرف زدن نمیداد دلم مثل سیر و سرکه میجوشید آهسته -
 رسیدم: از عزیزخانوم چه خبر، حالش بهتر شده؟پ

خالهزرین بغض گلوش شکست: قایمباشک بازی الزم نیست اون عمرشو به شما داد 
چه خوب که گوشی رو تو ورداشتی دریاجان، ببین خودت چهطوری میتونی به بابک 

 .خبرش رو بدی

ت وخیم و به سختی خودداری کردم تا فریاد نزنم و آروم باشم تا در این وضعی
خطرناک بابک دچار آشفتگی و دستپاچگی بازگشت به شیراز نشود. به خاطر متوجه 
نشدن بابک نمیتوانستم از خالهزرین چیزی بپرسم که چرا و چهطوری مادرشوهرم 

 فوت کرد؟

خالهزرین غرید: شماها تو وضعیتی که میدیدین حال خواهرم بده واسه کدوم اتفاق 
 مهم تبریز رفتین؟
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عاطفه کف دستم رو قلقلک آرامی داد. انگار نیروی شگرفی از امید به  دست سرد
آینده را در وجودم جاری ساخت و من بدون تفکر و اندیشه به حرفی که از دهانم 

 .بیرون میریزم گفتم: من حامله بودم خالهزرین و دکترم تو تبریزه

 دروغ نگو عروس طناز، چرا هیچی معلوم نبود؟-

بود مگه هفته پیش که شماها شام خونمون بودین سمانه نگفت چرا، خوبم معلوم -
 دریا جون، حداقل شام نخور کمی چاق شدی؟

 چاقی چه ربطی به حاملگی تو داره؟-

 .چرا نداره خالهزرین، چون من هشت ماهه حامله هستم-

خالهزرین چنان فریاد کشید که فکر کنم روح پرواز کرده مادرشوهرم به آسمان از 
دوباره به زمین آمد و توی جسمش افتاد و حیات دوباره پیدا کرد: آن بلندی 

 دریاجونم تو مارو دست انداختی؟

بابک که احساس میکرد دیوانه شدم و دارم چرت و پرت میگم هی از آئینه ماشین 
بهم اشاره میکرد تا صحبت رو تمامش کنم. آه که بابک نمیدانست این نمایشها به 

 .کندزودی مزاقش را شیرین می

به بابک واقعیت تلخ رو نگفتم نمیدانستم چهطور باید بهش بگم که بابکجان وقتی 
هواپیمای ما دل ابرها رو میشکافت و باال میرفت، روح مادرت هم به آسمون پر 
کشید و رفت! آه، کاش اونموقع که من کنار پنجره هواپیما نشسته بودم چشمام 

 !ازنین رو ببینمرو نمیبستم و میتونستم رفتن روح طناز ن

بابک بیخبر از فاجعه مرگ مادرش بهم لبخند میزد و از آینه به تماشای اشکهای 
فراوانم که یک ریز روی صورت منجمد شده عاطفه میریخت، نشسته بود و فکر 
میکرد من به خاطر وضعیت عاطفه که در حال مبارزه با مرگ بود به این حال و روز 

 !افتادهام
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به بیمارستان امام تبریز رساندیم که فکر کنم روح عاطفه به سمت  ما زمانی عاطفه را
آسمان پروازکرده بود اما پرسنل بیمارستان او را سریع به اتاق عمل رساندند من و 

 .بابک پشت اتاق عمل قدم میزدیم

 .بابک گفت: این از ادب به دوره، ما باید به خونوادهاش خبر بدیم

قتی میدیدم انسانیت و نوعدوستی در میان کثافاتی نایی برای جواب دادن نداشتم و
از پول و مواد مخدر خاکستر میشود و از بین میرود. وقتی انسانها بنده مادیات شده 
و راحت و ساده انسانیتشون رو لگدمال میکنند ما رو سیاهان برای خدای مهربانمون 

 چه جوابی داشتیم؟

انواده عاطفه اطالع دهد. پشت بابک معطل نکرد و به سمت خلجان رفت تا به خ
در اتاق عمل روی زمین نشسته بودم و از این دنیای زشت بدم میآمد از این که 
عشق و صداقت و معرفت فدای بدخواهیهای مردانی میشود که خود نیز اسیر 

 !هواهای شیطانی هستند

عشقی که عاطفه برای زندگانیش داشت و امیدوار در پی وعدههای دروغین مردی 
دوید شاید که بتواند در کنار او به سعادت زندگی مشترکش برسد، اما صد افسوس می

که همراه زندگیش برای او جز افکندنش در ورطه هولناک مرگ و نابودی ارمغانی 
 !نداشت

 پرستاری سفید پوش از اتاق عمل بیرون آمد: همراه عاطفه کیه؟

رسیدن نام فامیلیش را وضعیت عاطفه آنقدر اضطراری بود که آنها هنوز فرصت پ
هم نکرده بودند. گیج و منگ نگاهش کردم و اون پرسید: شما همراه اون دختر 

 جوون هستین؟

سرم رو تکان دادم: متاسفم، میتونین کارای انتقال جسدش رو به سردخونه انجام 
 .بدین

شقیقههام تندتند میزد و دهانم گس و تلخ بود. سعی کردم منظور عاطفه رو از اون 
فای نامفهوم سبک و سنگین کنم آیا احمد جای عاطفه رو پیدا کرده و قصد داشت حر 
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بعد تولد بچه اونو بفروشه، آیا عاطفه از من میخواست تا به دنبال بچهاش برم و از 
اون مرد معتاد بگیرمش؟ آه، کاش میفهمیدم اون مرد معتاد بدبخت چی بر سر بچه 

 عاطفه آورده؟

و برادر عاطفه رو به بیمارستان آورد. مادر عاطفه یکریز  طولی نکشید که بابک مادر 
گریه می کرد و بر سرش میکوبید: دخترم عروس سیاهپوش شده، دخترم جوونمرگ 

 .شد

برادر عاطفه حسابی میلنگید و به سختی راه میرفت پسر آرام و کمحرفی بود که 
ک من چه باید گنگ و منگ نشان میداد. شوکتخانم حرفهاش با ما بود گفت: آقاباب

بکنم کسی رو ندارم، پدر عاطفه در حال مرگه و شاید همین امشب بمیره من چه 
خاکی بر سرم بریزم؟ اون از اون یکی دخترم که مادرشوهرش نذاشت با ما به 
بیمارستان بیاد، ببین چه بدبختی هستم که دخترم نتونست رو جنازه خواهرش 

 .بیاد

ی نیمکت نشاندیم بابک و برادر عاطفه جنازه رو من و بابک او را آرام کردیم و رو
به سردخونه تحویل دادند. های و هوی و به سر کوبیدنهای شوکت خانم کمکم به 
سکوت و در خود فرو رفتن تبدیل شد. اون زیرلبی میگفت: به کدوم بدبختیم برسم؟ 

 خدایا چه گناهی به درگاهت کرده بودم؟ چهجوری به کارها برسم؟

بود که ما آنها را به خلجان رساندیم. شوکت خانم در طول راه گفت: شب ساعت نه 
اون شوهر خاک بر سر دخترم معلوم نیست کجا مرده که پیدایش نیست بیاد بگه 

 آیا من باید تعزیه بگیرم؟

گفتم: شوکتخانم از احمد و خونواده احمد هیچ انتظاری نداشته باش که بخوان 
 .ست به کار شو وگرنه از در و همسایه زشتههاواسه دخترت مراسم بگیرن. خودت د

من به کنایه حرفی رو بهش گفتم که زندگی شوکتخانم بر اساس اون پیش میرفت 
 .و تحت تاثیر همین جمله بود
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خانه شوکتخانم دو اتاق کوچک تو در تو داشت اما حیاطش کمی بزرگ بود. او 
کر قند و چای باشد نمیدانست برای مرگ دختر جوانمرگ شدهاش بگرید یا به ف

 .برای پذیرایی از اهالی خلجان که فردا به خانهاش هجوم میآوردند

من و بابک نمیتوانستیم وقتمون رو اینجا تلف کنیم عاطفه وظیفه بزرگی رو بر روی 
 .دوشمان گذاشته بود که باید در پی آن ابهامات میرفتیم

از به دراز مانده و در بابک کنار پدر عاطفه که مثل جنازهای روی تشک پشمی در 
اغما و احتضار به سر میبرد، قدری نشست و گفت: این مرد بیچاره در حال احتضاره 
حتم دارم امروز و فردا تسلیم مرگ میشه خدای نکرده شوکتخانم، از شوک دو اتفاقی 

 که همزمان براش رخ داده یه وقت اونم سکته میزنهها؟

 یقت آرومتر باشه؟من چیکار میتونم بکنم تا در برابر حق-

بابک سر به زیر گرفت و گفت: باید از در و همسایهها بخوای که هواشو داشته باشن 
موضوع اینه که اگه خودشم در این تنگدستی پیش در و همسایهها شرمنده نشه 

 .راحت میتونه با اتفاقات غمانگیز روبرو بشه

را درآورد و دسته بابک به سمت حیاط رفت و من به دنبالش رفتم اون کیف پولش 
ای از اسکناسهای صد هزار تومانی رو به دستم داد: دریاجان، تو باید اینارو یهجوری 
که شوکت خانوم ناراحت نشه به اون برسونی نداری و شرمندگی از در و همسایهها 

 .بیشتر از مرگ دخترش عذابش میده

پسرش وای بابک من خجالت میکشم میترسم ناراحت بشه میخوای خودت با -
 !مطرح کن

نه عزیزم، تو باید قانعش کنی یهجوری که دلگیر نشه این یه کمک خیرخواهانهاس، -
مگه تو قصد نداشتی واسه عاطفه جهیزیه بخری؟ به منم گفته بودی که کمک کنم، 

 .خب قسمت عزاش شد

 اینایی رو که دادی چه مبلغی هست؟-

 .ا به حسابشون واریز میکنیاین پنج میلیون تومنه، باقی پول جهیزیهاش رو بعد-
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دلم به سنگینی کوه شده بود وقتی خواهر عاطفه فریاد زنان وارد خانه مادرش شد 
و بر سرش میکوبید به سمت من آمد و من در آغوشش بلند بلند گریه کردم تا درون 

 .متالطم آروم بشه

کمکم ورود همسایه ها که همگی میان چادرهای سیاهشان پیچیده شده بودند 
انه را شلوغ کردند. دست شوکتخانم رو گرفتم او را به سمت حیاط کشوندم اون خ

 پرسید: عاطفه قبل مردنش چیزی بهت گفته؟

یک لحظه غافلگیر شدم اما خودم را نباختم و گفتم: من خیلی وقته که از عاطفه 
بیخبر بودم آه پرسوزی کشید و من ادامه دادم: شوکتخانم، تو نباید از کاری که من 
االن میخوام انجام بدم ناراحت بشی چون من و عاطفه نازنین با همدیگه قول و 

 .قرارهایی داشتیم و قرار بود کل جهیزیهاش رو من تهیه کنم

 !تو چرا 21«اهلل منی اولدورسون اوزوم گارا اوسون»وای -

ما با همدیگه حرف زده بودیم و قرار بود هزینه جهیزیهاش با من باشه خب قسمت -
 .و حاال باید شرایط منو قبول کنی و ناراحت نشی و پول رو ازم قبول کنینشد 

وقتی از کیفم بسته صد هزار تومانی را بیرون میکشیدم میترسیدم اون ناراحت بشه 
و بذاره و بره. ولی اون تا دسته اسکناسهارو دید بیاختیار دستش را جلو آورد سپس 

وی صورتش کشید. بسته رو به سریع عقب کشید و شرمزده گوشه چارقدش رو ر 
دستش دادم: مواظبش باش شوکتخانم، این پنج میلیونه و من آخر این ماه 
سیمیلیون به حساب شما واریز میکنم امیدوارم سرمایه پسرت بکنی تا دیگه تو تبریز 
و مغازه این و اون پادویی نکنه. تو همین خلجان براش مغازهای باز کن تا واسه 

 .ه شما هم خرجی بدهخودش کار کنه و ب

چهره شوکتخانم بدتر از صورت عاطفه در حال مرگ منقبض و مات شده بود! وقتی 
دسته اسکناسهای چشمگیر میان دستانش قرار گرفت گویی روح و حیاتی تازه یافت 
و نفس عمیقی کشید که من احساس کردم نفسی به آسودگی کشید. از این که 

ی مراسم عزا برای شوهر و دختر جوانش شرم زده دیگر نزد در و همسایهها از برپای
نمیشد نیرو یافت و از پنجره به زنان سیاهپوش داخل اتاق نگاه کرد. اون بسته رو 
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سریع داخل جیب کت بافتنیش گذاشت و گفت: دریاخانم، از تو سر در نمیارم؟ از 
دونی وقتی خانواده شما به خلجان اومدند یه تغییراتی در اینجا صورت گرفته می

« سید محمد سرابی»همین هفته پیش در مسجد سیدالشهدا مالی شهرمون آقای 
در باالی منبر میگفت که با همت آقای محمد جامعی که پدر شماست در زمین وقف 

 .شدهای که پشت مخابراته به زودی کتابخانهای احداث خواهد شد

مون آمد و گفت: در این حین خواهر عاطفه که حاال کمی آروم گرفته بود به کنار 
آره دریا خانوم، من اون روز خودم تو مسجد بودم و صحبتهای آقای سرابی رو 

 .شنیدم. پدر شما میخواد فرهنگسرا یا کتابخونه احداث کنه

لبخندی زدم: چه خوب میشه پدرم توان انجام این کار رو داشته باشه ما خونوادگی 
 !ه کارایی بکنیمبه زادگاهمون عالقه داریم و دوست داریم واسش ی

 بابک باالی پلهها ایستاده بود بلند گفت: دریا آمادهای بریم؟

گفتم: وای بابک در این مراسم ماتم یه خبر خوب شنیدم. اگه پدرم با کمک اهالی 
خیر شهر کتابخونه رو احداث کنه چه خوب میشه که انجمن ادبی این شهر که در 

 .فاطمیه به اونجا نقل مکان میکنهواقع آبرو و اعتبار این شهره، از حسینیه 

دریا جان، االن فرصت صحبتهای فرهنگی کردن نیست یادت رفته ما کار مهمی 
 !داریم

همان لحظه فوت مادر بابک یادم افتاد و بابک بیخبری که نمیدانست چه فاجعهای 
 .پیش اومده

 مادر عاطفه منو محکم بغل زد و زیر گوشم گفت: خدا تو و شوهرت رو خوشبخت
شهید شمارو « سیده خدیجه خاتون»کنه. الهی به هر نیتی که در دل دارین برسین و 

حمایت کنه و به آرزوهاتون برسین از دست من که کاری جز دعا کردن ساخته 
نیست شماها منو پیش در و همسایهها روسفید کردین من روز سوم دخترم به 

 .اهل و سالم بکنه اهالی خلجان احسان میدم. خدا بغلت رو پر از بچههای
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خواهر عاطفه که متوجه نبود مادرش رو چه حسابی میخواد خیرات شام بده با 
تعجب گفت: مادرم، تو خستهای، ضایعه بزرگی بهمون رو آورده مرگ بیرحم به 
سراغ خواهر عروس نشدهام اومد و تو نمیدونی چی داری میگی؟ ما شام احسان 

 .رهنمیدیم. روح خواهرم همینطوریش راضیت

شوکتخانم دخترش رو بغل زد و هر دو گریه کردند اون آهسته به دخترش گفت: 
بیا دخترم، ما خیلی کار داریم باید جلو همسایهها به سر و رومون بکوبیم یعنی تا 
دم مرگمون باید به سرمون بکوبیم ما همیشه داغدار عاطفه خواهیم بود و من یه 

 .کریمه دخترمشام احسان در حق دختر جوونم میدم خدا  

ما از آنها خداحافظی کردیم و از میان خیل زنان گریان به سختی از خانه کوچک 
بیرون آمدیم. منو بابک پیاده و غرق در اندیشههای خودمون به سمت ماشین رفتیم 
بابک گفت: خونوادهتو به آدمای خیری مبدل شدن امیدوارم بعد چاپ کتاب 

 .ی خیرخواهانه پدرت هم تقدیر بشههمینجا رونمایی بگیریم تا از کارها

وای بابک این حرفو دیگه تکرار نکنیها، پدرم به شدت بدش میاد که کارای خیرش -
 .ورد زبونها بشه

وجودم پیچیده در میان احساسات گوناگونی بود که یک لحظه آرامم نمیگذاشت. 
 مثل دریای طوفان زده ناآرام بودم و داشتم فکر میکردم چه طوری خبر مرگ
طنازخانم رو به بابک بدم و از طرفی به بچه عاطفه و این که حاال کجاست فکر 

 .بریم« غار نغیم»میکردم. گفتم: بابک ما باید همین حاال به سمت 

 االن، مگه نمیبینی هوا تاریک شده؟-

من نمیتونم تا صبح صبر کنم بیقراری عجیبی به دلم افتاده و احساس گنگ و -
 .یتم میکنهمبهمی به سمت غار هدا

 .دریا خواهش میکنم دوباره به دنبال ماجراجویی نباش-
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بابک مگه ندیدی عاطفه اونجا بود اون خودش رو به سختی به دهانه غار کشیده 
بود تا کسی نجاتش بده و ما به موقع سر رسیدیم اون خودش میگفت که دو سه 

 .هفتهای درون غار مخفی شده بود

برق اخمهایش رو در هم کشید و چشماش رو تنگ بابک در روشنایی کمرنگ تیرک 
کرد انگار که چیز مهمی یادش افتاده باشد به سرعت به درون ماشین پرید: سوار 
شو دریا ما واسه چی معطل کردیم؟ مگه وظیفه ما این بود که عاطفه رو به 

 ...بیمارستان برسونیم و بعد جنازهشو تحویل بگیریم، اون زایمان کرده بود اون

که تا « غار نغیم»بابک، بدبخت شدیم این چه کاری بود کردیم، بدو به طرف  وای
 .حاال هم خیلی معطل کردیم

بابک ماشین رو در همان پشت دیوار نگه داشت و ما به طرف غار دویدیم. بابک از 
کولهپشتیش چراغقوه بیرون آورد و ما مثل دفعه قبل به سختی به درون غار 

ای بسیاری برام آفریده بود. صد متری که جلوتر رفتیم خزیدیم. غاری که حادثهه
صدای ریزی انگار که چندین جیرجیرک در حال آواز خواندن و ناله کردن هستند به 
گوشمان رسید ما خمیده خمیده جلوتر رفتیم رد خون تازه میرساند که عاطفه 

 .خودش رو از اینجا کشانکشان به بیرون غار رسانده است

فتمی شدیم که در گوشه اتاق دیدن دو چیزی که بسیار نامحسوس ما وارد اتاق ه
تکان میخورد ما را به هراس انداخت مهمتر این که صدای نالههای ریز از اونجا به 
گوش میرسید. من و بابک بسماللهی گفته و هیجانزده به آن سمت دویدیم کنار 

ادر مشکی عاطفه را دیوار دو نوزاد دیدیم که درون مالفهای پیچیده شده بودند. چ
که از حاشیه پایینش سوختگی داشت میشناختم او چادر سیاهش را به زیر بچهها 
انداخته بود. با صدایی بلند فریاد زدم: بابک، اینا بچههای عاطفه هستن، اون دوقلو 

 .زائیده بوده وای که این بچهها االن از گرسنگی تلف میشن

داشت شاید در تاریکی از هیبت غار بابک که ماتش برده بود قدرت حرف زدن ن
 !خوف کرده بود
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اون چراغقوه را به سمت نوزادان گرفت به سرعت یکی از نوزادها را درون مالفهای 
پیچید و بغلش زد منم نوزاد دیگه رو درون چادر سیاه پیچیدم و بغل کردم و با 

ز مشکل نبود همان سختی راه آمده را برگشتیم درون باغات ناهموار راه رفتن عاری ا
و ما به سختی از شیب تند کنار جاده باال رفتیم و خودمون رو به کنار ماشین 
رسوندیم من از همان راه دور به تماشای غاری ایستادم که روزی ازش متنفر بودم 

دو معجزه بزرگ به من داده « غار نغیم»و حاال عاشق این غار شده بودم چون که 
 .زه بودمبود و من همیشه در انتظار معج

من در صندلی عقب نشستم و به رو به راه کردن بچهها پرداختم بابک سعی داشت 
تا زودتر از شهر خارج بشیم. در جاده بین خلجان تا تبریز رانندگی بابک منو 
 :میترسوند با آن سرعتی که داشت میترسیدم تصادف کند. صدای اعتراضم بلند شد

شیم، اومدیم خودمونو به مردن بدیم چه بابک ما اومدیم ثواب کنیم یا کباب ب-
 خبرته؟

 دریا انگاری متوجه نیستی که این طفالی معصوم دارن از گرسنگی تلف میشن؟-

ما بعد یک ربع به تبریز رسیدیم و بابک به طرف داروخانه رفت. دقایقی بعد او با 
 .قوطی شیر خشک و دو شیشه شیر برگشت

آبجوش هست. جاده کمی شلوغ بود و ما گفتم: برو به طرف جاده شاهگلی اونجا 
واقعا کالفه شده بودیم. به هر سختی بود بابک آبجوش را تهیه کرد و ما شیشهها 

 .را پر از شیر کردیم

 .دریا، تو داروخونه گفتن تا این خط شیشه باید بهشون شیر بدیم-

بابک ماشین رو جلوی مغازهای که وسایل پوشاک بچه میفروخت نگاهداشت و 
چند دست لباس انتخاب کرد و خرید. من درون ماشین نشسته و به نوزادها  خودش

 .رسیدگی میکردم. آنها کثیف بودند و غلطان میان ادرارهایشان میسوختند
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بابک جلو هتل گسترش نگاه داشت و بعد گرفتن اتاقی ما وارد هتل شدیم. از شدت 
ه باید بکنم؟ هیچ هیجان و خستگی دست و پایمان را گم کرده و نمیدانستیم چ

 .کدام تجربه نگهداری بچه، اون هم از نوع نوزاد یکی دو روزهاش رو نداشتیم

من و بابک در حمام به شستشوی بچهها پرداختیم سپس آنها را پوشک کرده و 
لباس پوشاندیم و میان پتوهای نرمشان پیچیدیم. نوزادان دختر و پسر بودن بعد 

نه خود فرو رفتند حاال رنگ و روی بهتری مرتب شدن روی تخت به خواب کودکا
پیدا کرده بودند. وقتی آنها به خواب رفتند ما هم از شدت خستگی روی تخت 

 افتادیم. تازه من و بابک به خودمان آمدیم که ما چه کارهایی کردهایم؟

ما صاحب دو نوزاد شده بودیم و نمیدانستم آیا به سوگندی که عاطفه خورده بود 
 !میموندم و بیخیال پدر معتاد طفالن میشدمباید پایبند 

من و بابک کنار پنجره نشسته و چشم به آسمان پرستاره داشتیم. بابک دستم رو 
 :گرفت

 دریاجان، یعنی ما به راستی صاحب دو بچه شدیم؟-

 .فعال که جریان اینطوریه، میترسم غیر این رفتار بکنم روح عاطفه آزار ببینه-

تکیه دادم محوطه هتل نورانی بود و برخی از میهمانان سرم رو به شیشه پنجره 
روی نیمکتهای کنار باغچههای پرگل نشسته بودند و من اندیشههام غالب بر روحم 

کشیده میشد و من « خدیجه خاتون»شده و فکر و روحم به سمت زیارتگاه امامزاده 
ا داشت او به مدیون بانوی سیده بودم. بانویی که از روز ورودم به خلجان هوایم ر 

خوابم آمد و از آیندهام خبر داد گفت که حاجتت میدهم و اینک در این زمان 
بحرانی او به این صورت حاجتم داد و به طور معجزهواری من نابارور را صاحب 
فرزند کرد و دامانم را خالی از بچه نگذاشت هر چه به خوابهایی که دیده بودم بیشتر 

 .بچهها واقعا مال من هستند پی میبردم فکر میکردم به حقیقت این که

آنشب به هیجان وجود نوزادان میاندیشیدم و در حالی که کنار بابک نشسته بودم 
 !نمیدونستم خبر حقیقت تلخ مرگ مادرش رو چهطور بهش اطالع بدم
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بابک گفت: دریا ما مجبوریم به خاطر حرفی که به خالهزرین گفتی که هشت ماهه 
م بازی کنیم و یک ماه رو اینجا باشیم تا مثال دوران حاملگی حامله هستی کمی فیل

تو تموم شود بعدش ما با بچهها به شیراز بریم. خودم واسه مادرم یه کلکی میام تا 
قبول کنه که ما به خاطر تحقیقات و پژوهشهامون مجبور بودیم در تبریز و خلجان 

 .بمونیم مخصوصا که مادرم خلجان رو خیلی دوست داشت

بک در حال تدارک دیدن دروغهای مصلحتیش بود که باید به مادر فوت شدهاش با
ارائه میداد من تا این لحظه هر اندوهی خورده بودم فقط به خاطر عاطفه بود و 
حاال که کمکم به خودم میآمدم فقدان نبود مادرشوهر مهربانم به یادم میافتاد و 

مرحله سختی بود که بخواهی به  بیشتر به گریه میافتادم. وای که این لحظات چه
 !عزیزترین فرد زندگیت خبر ناگواری رو بدهی آن هم مرگ عزیزخانم، عزیزترینش

کنار پنجره ایستاده بودم و شاهد شادی ظاهری دل آدمایی بودم که در محوطه 
 .هتل بازو در بازوی هم قدم میزدند

بود. آهسته دستانم بابک روی صندلی نشسته و سرش را به ستون پنجره تکیه داده 
را به دور شانههایش حلقه زدم: بابک عزیزم، تو قبول داری که بعضی وقتا هنر 
خداوند به طور عجیبی گل میکنه و یه چیزای عجیب و معجزه شکلی جلو رومون 

 قرار میده؟

آره دریا و ما چند ساعته داریم هنر گل کرده خدای مهربون رو تماشا میکنیم. -
این دو نوزاد معصوم از همون معجزههای خداونده که نصیب  صاحب شدن ناگهانی

 .هر کسی نمیشه

پس قبول داری که بعضی وقتا وقتی خدا یه چیزی رو به بندهاش میده نعمته و -
 !وقتی ازش میگیره رحمت! خدا به ما دو تا نعمت بخشید ولی یکیم ازمون گرفت

 بابک تند و تیز سرش رو کنار کشید: منظورت چیه دریا؟

 .متاسفم بابک عزیزم، متاسفم که باید بهت تسلیت بگم -
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انگار که ماری بابک رو گزیده باشد از جا پرید: دریا چرا حرفاتو تو لفافه میگی؟ 
 منظورت چیه؟

بابک موقعی که ما توی هواپیما نشسته بودیم متاسفانه روح مادر عزیزمون به -
 .سمت آسمون در حال پرواز بود، خدا رحمتش کنه

 مان بابک گشاد شد و لب زیرینش را گزید: مادرم فوت کرده؟چش

 .به منم اینجوری خبر دادن-

چرا تا این ساعت بهم نگفتی؟ یعنی اونجا مراسم خاکسپاریش بدون وجود تک -
 پسرش انجام گرفته؟

 !شایدم هنوز در سردخانه نگهش داشتن-

بود: سمانه  بابک دستپاچه شد و سریع به خواهرش زنگ زد گوشیش روی آیفون
 چرا به من خبر ندادین، این چه مصیبتیه؟

سمانه یکریز گریه و گالیه از ما میکرد بابک گفت: من چهطوری میتونستم بیام؟ 
دکتر به دریا استراحت داده و اون حق نداره حرکت کنه مگه خالهزرین بهت نگفت 

 !که دریا هشت ماهه حامله بود و البته رفته تو نه ماهگی

ان، خالهزرین گفت ولی من باور نکردم. آخه دریاجون، واسه چی به ما چرا بابکج
نگفته بود؟ اونم هشت ماه تموم؟ میدونی اگه مامان خبر رو قبل فوتش میشنید 

 چهقدر خوشحال میشد؟

سمانهجان واسه این که من و دریا ماهها روی سقط کردن یا نگه داشتن بچه با هم 
خدام شدم و یه عالمه کار داشتم به این زودی اختالف داشتیم راستش من تازه است

 .بچه نمیخواستم دکتر بهمون هشدار سقط رو داده بود

ایوای بابک تو چرا االن داری این قصهها رو میگی بچه نعمت خداست، تو بیخود 
کردی که بچه نمیخواستی؟ وقتی اون حامله بود و شرایط حادی داشت واسه چی 

 ز اونجام به خلجان؟ورداشتی بردیش تبریز؟ تازه ا



                 
 

 

 (اعظم فرخ زاد )آخوندزاده|  معجزه خلجان رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir    مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان 

 

283 

 

مجبور بودیم حال پدرش خوب نبود. آی سمانه، فعال که مراسم خاکسپاری انجام -
 .نشده من واسه همین فردا بلیط تهیه می کنم و خودمو میرسونم

بابک بغض کرده و عصبی گوشی رو به طرف رختخواب پرت کرد: میگن یه دروغ 
اسه این ماجراهای عجیب و غریب صد تا دروغ دیگه میاره. خدایا مارو ببخش که و

که همش از حکمت بیکران خودته مجبور شدیم چهقدر دروغهای شاخدار بار این و 
 .اون کنیم

 بابک تو گفتی فردا به شیراز برمیگردی پس من چی؟-

چی کار کنم دریا، آیا تو میتونی با این بچهها خونه پدرت بری، با دو بچه در بغل -
 .؟ من که سردرگم موندمبراشون چه توضیحاتی داری

چیزی در ذهنم جرقه زد و امیدوار شدم: آره منم میتونم دروغی سر هم کنم و با 
 .بچهها نزد خونوادهام برم و ما بعد دو ماه به شیراز برگردیم

بابک خندید: خدایا قربون حکمتت برم، دو تا بچه مثل دسته گل به دستمون دادی 
اگه از قبل پیشزمینهای بود دروغها رو بهتر و ما تو اگه و اماهاش موندیم؟ بازم 

رنگینتر و قابل قبولتر، به خورد اطرافیان میدادیم تا این داستان حیرتانگیز واقعیتر 
 !جلوه کنه

فردا صبح من و بابک بعد یک خرید مفصل برای نوزادان به طرف خلجان به راه 
م داشتم در میان افتادیم وجودم از گرمی عشقی داغ که نسبت به بابک و بچهها

 .بحبوحه این دنیای آشفته پررنگ و پررنگتر میشد

در راه خلجان تپشهای دیوانهوار قلبم باال رفته بود نیرویی از درون دلم را قرص و 
محکم میکرد که این بچهها رو چنان که از وجود و بطن خودم زائیده شدهاند دوست 

ا بیشتر قوت رفت و فاصله داشته باشم و من هر لحظه حس مادریم نسبت به آنه
عمیق دیوارهایی که بینمون وجود داشت از بین رفته و استحکام مییافت. به واسطه 
نیرویی که بچهها به من بخشیده بودند، قدرت و تمرکزی مضاعف پیدا کرده بودم 

 .و سعی میکردم با مسائل منطقی برخورد کنم
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نهان کند من که در صندلی بابک در حین رانندگی سعی داشت اشکهایش را از من پ
عقب پیش دو نوزاد کوچولوم نشسته بودم گفتم: بابک عزیزم، خواهش میکنم با 
صدای بلند گریه کن بذار درونت خالی بشه، مگه مادر عزیزت فوت نکرده، مگه پاره 

 !تنت رو از دست ندادی، پس لطفا با صدای بلند گریه کن

م رسیدیم. آنها با دیدن دو طفلی که در ساعت دوازده ظهر بود که ما به خانه پدری
آغوش داشتیم از حیرت هاج و واج مانده و انگشت حیرت به دهان خشکشون زده 
بود. مادرم مدام زیرلبی میگفت: امکان نداره، دریا تو اصال راجع به حاملگیت با ما 

 حرف نزدی؟

ه زایمان گفتم: این تصمیم من و بابک بود که همه رو غافلگیر کنیم من هشت ماه
 .کردم و حالم اصال خوش نیست

مادرم سریع به سمت اتاقم دوید تا رختخوابم را مرتب کند صدای جیغ و فریادی 
که گاه از حلقوم پدر یا مادرم یا ارشیا بیرون میآمد بچهها رو میترسوند. پدرم گفت: 

ه، دریاجان، اگه االن روی سرت دو تا شاخ میدیدم اینطور تعجب نمیکردم مگه میش
 یهویی با اینجور وضعیتی روبرو شد؟

خنده بیحالی زدم: آدمو این جور غافلگیر و سورپرایز میکنن دیگه میدونم دوران 
 .نقاهت سختی رو طی خواهم کرد

مادرم به سرعت مرا روی تختخواب خواباند و ارشیا دست و پاش رو گم کرده و 
ام مشغول کاری بودند و برای انجام هر کاری به اینطرف و آنطرف میدوید. هر کد

تنها پریا بود که مثل مجسمهای تمام قد تکیه به در اتاق داده و در سکوت تماشام 
میکرد اون پلک هم نمیزد. پریا سعی داشت از حاالت چهره من و بابک که داد میزد 
انباری دروغ تو حرفهامون نقش بسته حقیقت رو از درونمون حدس بزند و این 

پیچیده را به سهولت تفسیرکند. اما من اطمینان داشتم که او  تصویر سوررئالیستی
موفق نمیشه. هیچوقت، نه او و نه هیچ احد دیگهای! حقیقتی که تا ابد در 
صندوقخانه دل سه نفر پنهون میماند نفر سوم که رازش با خودش درون گور مدفون 

 .شد
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ا نم پس نمیدادیم و من و بابک که تقریبا حال خودمان را باز یافته بودیم به آنه
خیلی عادی رفتار میکردیم و با حسی عجیب و شگرف سعی میکردیم نقش پدر و 

 !مادری رو خوب بازی کنیم

مادرم که واقعا مرا زائو می پنداشت برای پختن کاچی که برای زائو خوب و مناسب 
 .است به آشپزخانه دوید

ده بود. من هر چهقدر از بچهها رو مادرم مرتب تر و خشک کرده و کنار هم خوابان
حال و هوای افراد خانوادهام بگویم قابل توصیف نیست. پدر و مادرم باور نمیکردند 

 !که من زائیده باشم آن هم دو قلو

پدرم با حیرت به قل پسر نگاه میکرد و میگفت: تو خونواده ما نسل اندر نسل دوقلو 
 نبوده دریا به کی رفته؟

کاچی پر از روغن حیوانی رو به زور به خوردم بدهد مادرم در حالی که سعی داشت  
گفت: در خونواده ما هم نسل اندر نسل کسی دوقلو نزائیده واال دریاجان رسم و 

 .رسوم دو نسل مارو بهم زده

 !نمیدانستم آنها بهم کنایه میزدند یا واقعا حقیقت را میگفتند-

کدامشان به پای در هر صورت همه مثل خودمان متحیر بودند ولی حیرت هیچ  
پریای مدهوش شده نمیرسید که با چشمانش بهم میگفت: خواهر ماجراجویم، اینبار 

 دیگه چه حقهای آمدهای؟

پریا از کنار بچههام تکون نمیخورد و یک سره در کنارشان نشسته و خیره در چهره 
 .دو نوزاد معصوم بود ولی سوالی نمیکرد

ت سه بعدازظهر بلیط پرواز به شیراز رو موقع صرف ناهار بابک گفت: من برای ساع
 .دارم

 وا مگه میخوای زنتو اینجوری بذاری بری؟-
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بابک دیگه هنرپیشه ماهری شده بود و حاال میخواست در نقشش واقعی بازی کند 
او بدون فیلم آمدن و پرده پوشی گفت: من دریا رو آوردمش اینجا که شما مراقبش 

 .باشین

 .جا دارنمادرم گفت: روی تخم چشام 

بابک گفت: آخه وقتی من و دریا در راه اومدن به اینجا بودیم بهمون خبر دادن که 
 .مادرم عمرش رو بخشید به شما

مادرم چنگ به صورتش انداخت: وای خدا مرگم بده، بیچاره طنازخانم، ایوای، 
سمانهجان که اونجا دست تنها مونده. ایوای قربونت برم طنازخانم گل، خدا رحمتت 

 .نهک

گریههای بلند مادرم همراه با گریههای پریا همراه شد و فضای اتاق از حالت شاد 
خارج شد و حال و هوای غم گرفت پریا گفت: چهقدر عزاداری، و چهقدر گریه؟ ما 
از دیروز گرفتار مراسم عاطفه هستیم طفلکی معلوم نشد اون نامزد نامردش چی بر 

 ...کش الهی که جزجیگر بشه وسرش آورد که عاطفه مرد؟ مرتیکه مواد 

ناگهان صدای شلیک دو تیر که انگار بیخ گوشمان در کردند حرفهای پریا رو نیمه 
تمام گذاشت صدای تیر و فریادهای بیامان ما رو دچار ترس و وحشت زیادی کرد. 

 .طولی نکشید که صدای تیر دیگهای اومد انگار صاعقه از آسمان بر سرمان افتاد

 .شتاب زده به طرف کوچه دویدند. فریاد زدم: نرین خطرناکهارشیا و بابک 

فریاد و هیاهوی اهالی محله، به داخل خانه میرسید و این سر و صداها ما رو خیلی 
میترسوند مادر و پدرم هم مجبور شدند به طرف کوچه بروند. بعد ده دقیقه ارشیا 

گفت: پلیسها در   زودتر از آنها به درون خانه برگشت و هیجان زده و نفسزنان
تعقیب چند مجرم جانی و چه میدونم دزد و شیادهایی بودند که در خلجان پیدا 

 .شدند و دنبال اونا تو کوچهها میدویدند

 .مادرم گفت: اوضاع بیرون خوب نیست دیگه بیرون نرینها
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ارشیا گفت: از وقتی اون گنج لعنتی که خیرش هم به خلجان نرسید پیدا شد آرامش 
ه هم ریخته و هر روز اتفاقی میفته و حسابی پای پلیسها رو به اینجا باز این جا ب

 .کرده

بعد ساعتی پدرم به خانه اومد و اخبار واقعی را داد: خاک بر سر کسایی که اون 
زیرخاکیها و اشیای عتیقه عهد بوق رو وسیله عشق و حیاتشون کردن؟ یکی نیست 

 !صلی کرده که به شما بکنهبهشون بگه اون اشیا چه وفایی به صاحبان ا

میگن تو این تعقیب و گریزها دو نفر از مجرما به ایست پلیس توجه نکردن و مورد 
 .اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شدن

 بیاختیار فریاد زدم: وای خدای بزرگ، چرا اینجا؟-

یکآن حرف عاطفه در حال مرگ به یادم افتاد که گفته بود شوهرم احمد جزو 
 .ن آثار باستانی و گنج کشف شده در خلجان استقاچاقچیا

پدرم دستی به محاسنش کشید: خوب شد پلیسها به موقع وارد عمل شدند و زهر 
چشمی از همه خالفکارای این منطقه گرفتند تا بعد این هیچ خالفکار دیگهای این 

 .طرفها پیداشون نشه

 بابا جان اون دو نفر کشته شده کیا بودن؟-

ختم اما همسایهها میگفتن یکیشون شوهر معتاد و الابالی عاطفه یکیشونو نشنا-
 .خدابیامرز بوده خدا ازش بگذره

چنان آه بلندی کشیدم که همه ترسیدند. نگاهم روی نوزادان یتیم خیره ماند: آه 
 خدایا اینها حاال واقعا مال ما شده بودند؟

یبندتر و استوارتر باشم بعد این میتونستم نسبت به قولی که به عاطفه داده بودم پا
 !و حاال روح عاطفه میتونست به آرامش ابدی برسه

بابک سیاهپوش بعد صرف ناهار و سفارشهای فراوانش به من که هرگز از خانه 
بیرون نروم و حتی پا به تعزیه عاطفه هم نگذارم به همراه ارشیا به طرف فرودگاه 

 .حویل آژانس میدادتبریز رفتند. بابک باید اول ماشین کرایهای را ت
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پریا روی زانوهاش کنار مادرم نشسته و مثل بچههای یتیم و معصوم ساکت نشسته 
و حرکات منو میپایید! شاید انتظار داشت ماجرای واقعی رو براش تعریف کنم ولی 
اون باید میفهمید که ماجرای واقعی همینه که داره تماشاش میکنه و پشت پردهای 

ید در قلب سه نفر تا ابد محفوظ میماند عاطفهای که مرده بود وجود نداره این راز با
 .و من و بابکی که زنده بودیم

ساعت هشت و نیم شب بود و پدرم هنوز از مسجد نیومده بود گفتم: پریا به من 
« خدیجه خاتون»قول میدی چند روز بعد که سرحالتر شدم صبح زود به امامزاده 

 .بریم

 شوهرتو فراموش کردی؟چه زود سفارش و توصیههای -

 ایوای نمیشه که اینجا زندونی بشم؟-

پریا در میان همان بهت و حیرتی که گرفتارش بود سرش رو تکان داد گفتم: بعد 
 ؟«غار نغیم»اونم یک راست بریم به طرف 

خدایا عاقبت مارو « غار نغیم»پریا باز هم سرش رو تکان داد و لباش رو ورچید: بازم 
 .نختم به خیر بگردا

گفتم: پریا تو و همه اهل خونواده ثمرههای ازدواجمو میبینید به پسر و دخترم که 
 نگاه میکنم این نعمات رو یه معجزه الهی میبینم؟

پریا که همچنان در شک و تردید بود سوالی نکرد و ما هفته بعد به طرف امامزاده 
م بر روح رفتیم من در حیاط کوچک امامزاده نماز شکر خوند« خدیجه خاتون»

 .بزرگش هم فاتحهای فرستادم

رفتیم و من از فاصلهای تقریبا دور در « غار نغیم»بعد ساعتی من و پریا به طرف 
مقابل غار ایستادم و دستهام رو از طرفین گشودم با تمامی وجودم فریاد زدم: ای 

در غار با عظمت و باهیبت، یادت میاد روزی ازت نفرت و انزجار داشتم اما حاال تو 
زندگیم معجزه آفریدی و من عاشقانه به شکوه و جاللت نگاه میکنم و با تمامی 
وجودم به ابدی بودنت افتخار میکنم. تویی که زمانی در وجود عظیمت به انسانهای 
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درمانده پناه دادی، آنهایی که از ترس دشمنان وطن، دشمنان خلجان پرافتخار به تو 
فراوانت سکنی گزیدند تا به وقتش با حمالتی پناه آورده و در اتاقهای متعدد و 

برقآسا دشمنان رو از پا درآورند و در این زمان تو هنوزم معجزهگری، صالبت و 
تو افتخار خلجان هستی تویی که مایه « غار نغیم»عظمتت جاودانه هست! ای 

شگفتی آشنا و غریبهای! تویی که شکوهت همگان را به حیرت وا میدارد! تویی که 
ه روزگار در دل مردم بصیر این دیار استوار و پایدار خواهی ماند، ای معجزه همیش

 !...خلجان

 پایان


