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فجايع اجتماعي در ايران تحت حاكميت          
آخوندي، به صورت يك  بشريرژيم ضد 

اپيدمي و يك فاجعه فرا گير، چنان انسانهاي 
محروم را در بند كشيده كه خالصي از آن  

اين جانيان بر اريكه قدرت  كهتا موقعي 
سفياني تكيه زده اند اصالً متصور نيست، 
بلكه ابعاد اين فجايع روز بروز  بيشتر و 

عشق و عواطف  ،بيشتر مي شود. اين جانيان
گذشت و فداكاري را به كينه  و خانوادگي،

همه   ،ل كردند. رژيم اهريمنان زمانيتبد
واژه ها، همه خوبيها، همه احساسات پاك 

قساوت بردند،  انسان را به مسلخ كينه و
شالق كش كردند، مهر و محبت را در پرده 
اي از ابهام پيچاندند تا فراموش شود تا از 

 فرهنگ ايران زمين محو شود.
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و   و تباهي، فساد دروني فساد حكومتي سراپا        
  خود را به حجرهاي مت همه عقايد و باور

حاكميت پليدش و نه چيز تحكيم خاطر 
ديگر به آحاد مردم همانند بيماري مسري 

دهد و امري عادي جلوه مي  سرايت مي
نمايد. رحم و مروت، گذشت و فداكاري، 
بخشش و كمك به همنوعان را بي اساس و 

كه كينه و كينه ورزي است را تبليغ  ضد آن
ق زدن، مي كند. اعدام در مالء عام، شال

گرداندن جوانان به هزار بهانه واهي و دروغ، 
كشاندن مردم به بساط اعدام، وادار كردن 

آيا  ،مردم به مشاهده جان كندن بيگناهان
آن  ؟قپه اين جنايتها در جامعه ريخته است

جوان، پيرمرد، پيرزن و... شاهد اعدام ديگران 
باشد، آنها شايد بدرستي ندانند كه شايد 
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پسرش و يا يكي از  ا ها خود او،يكي از فرد
 بستگانش به دار آويخته شود.

عفو و بخشش در نظام آخوندي حرام و اصالً         
معني و مفهومي ندارد، فرضاً اگر بخششي 
هم باشد با پوش اولياي دم، همه چيز را 
عادي مي نمايد، اما در پشت همه فريبكاريها 
 اولياي دم را مي ترساند و تهديد مي كند

كنند و... چون در قاموس اين » قصاص« كه
 ايد از عدالت! فرار كند.برژيم حتي يك نفر ن

براي همين رژيم دنبال كساني هست كه          
بدون سئوالي بكشند، يكه تازي كنند، عقل و 
فكر و انديشه شان را دو دستي تقديم 
دژخيمان كنند، كساني كه ديگر احساس، 

يش را به كينه محبت و... آهسته آهسته جا
گاهاً همين افراد روي  ورزي مي دهد،
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اعضاي خانواده خودشان تمرين شكنجه مي 
 و... كنند

پس در حقيقت رژيم براي پيش بردن اهداف         
ضد انسانيش از ابتدا به انسانيت حمله ور 
شده، آن را شالق كش و آماج گلوله هاي 
كينه ورزانه خود مي كند، وقتي انسانيت از 

هومش تهي شد قصاص و انتقام را مف
جايگزين آن مي كند. كاش رژيم فقط 

 كشت  نه كشتن انسانيت. مي

اين چنين است كه اين جانيان با سرنوشت         
انسانها و انسانيت در افتاده اند تا جايي 

با رابطه  وقاحت را پيش مي برنند كه در
آنهايي كه كشتند و يا زنده هستند گويي 

ديگر تا كشتند كساني را د. لطف كرده ان
زنده كساني را گناهشان بيشتر نشود و 

هميشه در سايه ترس زندگي  تاگذاشتند 
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كردند پند  كنند و از  آنهايي كه كار خالف !
 بگيرند.

 

 

 

 

 

 
ان روزانه در ايران تحت حاكميت پليدماجرايي واقعي، كه   بر اساس

نه آخرين  نه اولين وزمان، آخوند هاي ضد بشر اتفاق مي افتد، اين 
به قول معروف: قصه ها مي نوشت خاقاني، و ماجراي دردناك است 

 قلم افتاد و سر بشكست...
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 ...در دل پوالدين اين زخم

 بر صندوق صد ها زنگارين، مهر

 شكوه، صدها كين...
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 فصل اول:

 

ذهنش در گير دوران دانشجويي و گذشته  ،حسن قبل از اين كه بخوابد
ادرش گفت: مادر شده بود. صبح به سختي بيدار شد پس از ديدن م

مزرعه «به قول خودت كه بري به روستا همان جايي ميباالخره كي مرا 
بوده. من اصالً چيزي يادم نيست. چرا هر وقت من بحث روستا را  »خوبيها

و به  كنياستاني سرهم بندي ميكنم به نحوي سر خر راكج ميكني و د مي
خورد ما ميدي. آخه من بايستي بدونم چه بر سر خواهرم آمده! يادش 

 خارج رفته بودم، مادربزرگ زنده بود و من در عنفوان جواني تازه به ،بخير
همه چيز عوض شده،  حاال كه برگشتم همه چيز برايم عجيب و غريبه.

، مثل ما عوض شده يا هنوز حاال ميخواهم بدانم آنجا چه تغييري كرده
امروز بايد بگي خواهرم  مزرعه خوبيها وجود داره و ديگر داستان نيست.

 چطوري مرد؟

 رنگش عوض شده بود، دست به ديوار ها را در هم فرو برد، مادر دست
هم  و پدر هم گذاشت و با سختي نشست: من ترا بزرگ كردم، براي تو 

، ير جان، حاال تو ماشااهللا بزرگ شدمادر بودم، روزگار سختي داشتيم ماد
ذهنتو درگير نكن پسرم، تو همه چيز  .درس خوندي و جهان ديده هستي

حاال بلند شو صورتت را بشوي تا من برات نهار بيارم، برات آبگوشت  .مني
  م!زند شو عزيلدرست كردم ننه جان، بلندشو، ب
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مادرجون تو ديگه باشه مادر، بعد از نهار همه چيزو مي گم، درست ميگي 
دونم بعد از شنيدن  مي بچه نيستي كه خواسته باشم چيزي رو پنهان كنم.

پاره ميكني، مهم نيست بايستي همه چيزو بگم كه بفهمي  ماجرا مرا تكه
آنطوري كه فكر ميكني من به شما ظلم كردم، يعني در حقيقت من در 

ولي زمينه  ام قتل دخترم شريك جرمم، هر چند دستي در ماجرا نداشته
 ننه جون، من شريك جرمم. هسازي اين فاجعه را من درست كردم، بل

 .حسن حريصانه مثل آدمي تشنه در گرماي تموز همه حرفها را مي بلعيد
هراز گاهي با دستمالي كه روي ميز بود  .عرق بر پيشاني پهنش نشسته بود

 .كرد خشك ميپيشاني اش را 

 اجرا را بگو و ما را خالص كن!ننه ما را دق مرگ كردي خوب  اصل م

 مادر بدون اين كه چيزي بشنود ادامه مي داد:

روستاي ما آباد بود، پنجاه خانوار توش زندگي مي كردند، وضعيت مردم 
چند  ز انسبت به روستاهاي اطراف ما خيلي بهتر بود. انقالب كه شد بعد

ود، قشنگ و ماه تو را بدنيا آوردم، خواهرت فاطمه اونوقت دوازده سالش ب
 ،اش خيلي خوب بودهو درس  زرنگ بود، تو روستا به مدرسه مي رفت

پدرت آدم خوبي بود، خدا بيامرزدش،  هميشه شاگرد اول مي شد.
به همه كمك مي  اشتند،ذاو احترام مي گه همه ب بود، ي روستاكدخدا

تو روستا كسي گرسنه باشه، ما هميشه مهمون داشتيم  خواست كرد، نمي
شام و نهار، سفره مان به روي همه باز بود، از خرد و كالن به ما مراجعه 

 .مي كردند
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تا پاي اين آخوند هاي  هرزه به روستامان باز شد، همه چيز خراب شد، 
 همه چيز.

ير صورت چين و چروك مادر كه گواه سختيها و مشكالت فراوان در مس
موهاي سپيدش كه از زير چارقدش  .زندگيش بود بيشتر هويدا مي شد

پيدا شده بود و عرقي كه عرق شرم بيش نبود با لبهاي خشكيده و 
دستهاي بزرگ و خشن و الغرش كه رگهاي آبي رنگ همچو جويهاي 

نماي انساني درد كشيده  ند برجسته شده بود ودباريك با هم تالقي مي كر
دو باره دندان عاريه اش  .عي مي كرد. دستهايش مي لرزيدو دردمند را تدا

 نمود. مي خواست بيفتد، كه بخود آمد. صدايش لرزان وگرفته مي

سر كرديد و دنبال نخود سياه به ه حسن: حاال فهميدم كه مرا دست ب
كجا، خارج كجا! مگه اروپا  ننه، حرفات بو داره اصالً ما .خارج فرستاديد

شما به من ظلم كرديد، ظلم، مي  .كه من برم اروپا مرده شورش مرده بود
 فهمي چي ميگم!

هاي گوشتي كبود  هاي محكم او بين لب دندان .سن گريه اش گرفته بودح
 مي درخشيد.

وا داشت. موهاي بلند و سياه ستن گري هم به هق هق گريه اش مادر را
ش كه رفت و روي پيشاني پهن هاي پروانه باال و پايين مي حسن مثل بال

به مرگ  ننه يك كالم بگو، فاطمه تصادف كرد! عرق كرده بود مي نشست.
 يا كشتنش؟ كدام؟ بگو كدام، بعد حرفتو بزن. ؟طبيعي مرد
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 مادر: كشتنش ننه جان، كشتنش.

پريده را رو به افق تار گرفته بود، جدا از جهان دور و بر، پلك  پيشاني رنگ
 زد. نمي

كرد: موهايش نازك و بلند بود،  ورنداز  مياعتنا سراپاي حسن را  مادر بي
كشيده، سبيلي نازك سايه بر  تيز و تيغ پيشاني آفتاب سوخته، بيني نوك

تيز باال و پايين  انداخت. بر گلوگاه الغر او سيبكي نوك هاي كبود مي لب
يي سوخته به تن داشت؛ سر  رفت. پيراهن پيچازي آبي و شلوار قهوه مي

هايش  فتاده از سايش اطو. در اين مجموعه تنها چشمها برق ا شانه و آرنج
ها  دور مردمك .كشيد هاي عينك شعله مي پشت شيشه و شاخص بود

  ي مادرشانداخت و گويي از ناباوري گفته ها هايي آبي شعاع مي خط
 ازحدقه بيرون بجهد. خواهد مردمك هاي چشماش مي

ها گذاشت،  ن لباز جيب درآورد. يكي بي "مالبرو"يي سيگار  حسن بسته
درنگ  باروت مرطوب اخگري زد و بي .لرزيد هاي او مي كبريت كشيد. دست

تر از پيش. غالف باروت از چوب  افسرد. حسن دوباره كبريت كشيد، محكم
 آن ، سريع پايش را  رويجدا شد، جزجزكنان افتاد روي فرش راهرو

داد به دست مادر فندكي شفاف و ارغواني از باالي طاقچه آورد،  .گذاشت
پسرش. شعله را افروخت، سيگار را به آن نزديك كرد. دود سيگار پيچ و 

خوران باال رفت، و پكهاي سيگار آنقدر عميق بود كه سريع سيگار  تاب
حسن متوجه نشده بود بوي  سوختن  به او  .گذشته از فيلترش تمام شد

 ياد آوري كرد.
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هاي  الله .لرزيد يهايش م سر انگشت .را روي ميز گذاشت شحسن دست
غمباد  .افتاد. آب دهان را فرو برد ها از رمق مي گداخت و رنگ گوش مي

محو باال و پايين رفت و سرخي گونه گسترده شد تا شقيقه.  سياهي 
ها فراخ شده بود. نفس عميقي كشيد: چرا ننه خودتو شريك جرم  مردمك

كه اين اتفاق مگه همه شما ها اين همه دست پا چلفتي بوديد  داني، مي
 ناگوار بيفتد؟
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 فصل دوم:

 

 اش گريخت و احساس خفگي كرد. خون از چهره .تند شد پش قلب مادرط

 مادر شروع كرد:

ننه جون تا قبل اين كه اين آخوند هاي شياد بيان تو مملكتمون همه چيز 
تو روستا همه چيز به خوبي و خوشي طي مي شد. همه  .بر وفق مراد بود

دست به دهن بودند. تو كارهاي درو، راهسازي و همه كار ها، از پير و 
و كه طاقوت رفته  كردند جوون شركت مي كردند. اولش مردم باور مي

 حكومت عدالت جايش را گرفته. اما عزيزم اين خواب و خيال بود.

با سالح آمدند روستا، همه تعجب كرده  يك روز صبح چند ماشين پاسدار
 بودند. آخه روستاي ما امن بود و مردم اولش فكر كردند اتفاقي افتاده.

ننه  يك پاسدار با ريش انبوه به من كه در مسير خانه از مزرعه بودم گفت:
 ،وني بگي بياد، بگو پاسدار هاي انقالبميت خونه كدخدا كجاست؟

 خدمتشان ميخواهند برسند!

 و مريض بود. سراغ پدرت كه استراحت مي كردرفتم من دويدم 

مرتضي، مرتضي، بيا، نمي دونم چي شده پاسدارا آمدند تو روستا، سراغ تو 
 را مي گيرند!
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پدرت گفت: دلم شور مي زنه، اين ها چي كار دارند، ما كه كاري نكرديم، 
 مردم اين روستا شريفند و آزارشان به مورچه هم نمي رسه!

قيافه اش ناراحت، گويي يك هو غم  .ت لنگان لنگان، به طرف آنها رفتپدر
 دنيا روي شونهاش سنگيني مي كرد و او توان راه رفتن را نداشت.

 پاسدار: سالم كدخدا، مهمون نمي خواهيد؟

 مهمون حبيب خداست، بفرمائيد. مرتضي:

ظهر بود، نزديك  .ه با پدرت به خونه آمدندگنفر دي چهارسركرده پاسدارا با 
من چاي براشون بردم. پدرت آهسته گفت: نهار  براي همه نفرات كه به 
روستا آمدند درست كن. من به كمك فاطمه، خواهرت و  زن همسايه دو 

 تا مرغ كشتيم ، برنج درست كرديم خالصه سفره را رنگين كرديم.

من تعجب كردم اين پاسدارا چقدر پررو و چشم ناپاكند، خالصه هر چه 
رديم را سريع تو شكنبه شان مي ريختند. يكي سيگار مي خواست، ميب

كردند حتي رزق  ، همه دستور مي دادند، فكر  مييكي دوغ، يكي چيز ديگه
 و روزي همه بدست  اوناست.

سركرده پاسدارا رو به پدرت كرد و گفت: مي دوني انقالب شده، دولت 
زهرشو  هتا دشمن نتونانقالبي سر كاره، ديگه همه شما ها بايد كمك كنيد 

 بريزه و دوباره شاه بياد!

اونم چه گريه اي!   توهمين گير و دارا، تو شير خواره بودي، گريه مي كردي
و من سرم خيلي شلوغ بود، آمدم شير دادمت، از پشت در شنيدم كه 
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نمي شه دهن اين بچه را ببندي، آخه  پاسدار گردن كلفت به پدرت گفت:
 آمديم و كاراي ديگه اي تو روستا هاي همسايه داريم.ما براي كار مهمي 

كه از گريه بچه ناراحت مي شند،  .ننه جون من فهميدم اينا چه جانوارانيند
 كه مزاحمند، پس دلسوزي، رحم و مروت كجاست؟

  هاي گسترده ها ي كاهگلي اهالي رخت روستا بوي زندگي داشت: برابر خانه
بر چمن خواب و  .خورد موج مي هاي خشك درختان بر شاخه رنگارنگ

ي خوش  هاي چارشانه زن .و بازيگوشي مي كردند دويدند ها مي بيدار بچه
هاي دور و نزديك، دودي  از اجاق .كردند لباس كنار بركه با هم گفتگو مي

بريده  سنگي، سگي الغر و گوش . كنار تختهرفت مي رنگ  رو به آسمان آبي
سر كرده  .كرد ها را نگاه مي رور آنهاي ميشي مغ لميده بود و با چشم

: چه جاي قشنگي داريد، و گفت ي پدرت زد دستي بر شانهريشو  پاسدار
 جناب كدخدا...؟

شااهللا تو نبدون اين كه پدرت جوابي بدهد. پا سدارگردن كلفت گفت: ا
 روستا همه نماز مي خونند، بي نماز كه نداريم!

مشدي و كرباليي هم داريم، پدرت: الحمداهللا، همه مسلمونند، چند تا 
 خاطر جمع باشيد!

مسجد را بزرگ كني تا علماي عظام بيان و  كدخدا بايستي به كمك اهالي
بشه! عالوه بر اين بايستي  مردم را راهنمايي كنند تا مشكالت مردم حل

مردم را ترغيب كني كه به حساب امام پول بريزند، آخه حكومت مردمي 
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شما هم بايستي با ما همكاري كنيد اگر ضد همياري مردمو مي طلبه، 
 انقالبي تو روستا و اطرافت هست به ما معرفي كني.

يك هو ديدم  .لم بودي، راحت خوابيده بوديغتو، توب .بودم امن نزديك اون
فاطمه داره تند به طرف ما مي ياد، چند برگ كاغذ و يك بسته مقوايي تو 

 .دستشه

داد، سرش پائين بود آخه به دست پدرت  وسايل را .اينا را جا گذاشتند ،بابا
 خيلي خجالتي بود.

 سركرده پاسدارا: ايشان كي بودند؟

 دخترم

 پاسدار: چند سالشه؟

 .سالش تموم شده 12پدر: 

 وهرش دادي؟ش پاسدار:

 پدر: هنوز بچه يه

 .پاسدار: كدخدا، عجب دختر قشنگي داري، بايستي دو تا بچه مي داشت

 .درسشو بخونهپدر: مي خوام 

خانمها بايستي امور  .پاسدار: درس بخونه، مدرسه ديگه براي دخترا نيست
 خونه را سر و سامون بدن و بچه داري كنند و بس!
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قداره بند را ديدند ترس  هايبچه ها به مدرسه مي رفتند، وقتي پاسدار
 .ورشان داسته بود، گامهايشان را تند كردند

 او برابر راست آمد، پيش چهب. زد صدا را آموزي دانش ،پاسدارا هسركرد
كه  داشت پا به مردانه كفشي چسباند؛ ها ران به را سرخ هاي دست ؛ايستاد

 گردن بر اش شده ماشين و بزرگ سر ؛هنگام راه رفتن از پاش در مي آمد
تو مدرسه : گذاشت او استخواني ي شانه بر دست پاسدار. زد مي لق الغر

 معلمتان از امام و انقالب صحبت مي كنه يا نه؟چي باد مي گيريد، 

 .شاگرد مدرسه: بله آقا

برو مدرسه چند سال ديگه كه بزرگتر شدي مثل ما پاسدارشو تا بتوني به 
 انقالب خدمت كني!

ذهن منو    ولي آنچه پاسدارا خدا حافظي كردند و روستا را ترك كردند
 بس. وشند ه اينا يه مشت شياد و اوبااين بود كگرفته بود 

هر روز به  .ون وقت ديگر راه اين جانيان به روستايمان و همه جا باز شدااز 
روز در ميان . يك و سركيسه مي كردند گرفتند بهانه اي از مردم پول مي

قربون نامش بشم كه ، امام حسين رو  كرد يه آخوند مي آمد و وراجي مي
 كره، هنگام رفتن هم پول زيادي مي گرفت، شير، .مي كشت و مي رفت

 هر چي اين آخوند هاي شكم پرست مي ديدند، طلب مي كردند. مرغ و

زمين  .ده بودسيت چند قطعه زمين داشت كه از پدرش به ارث ررپد
بزرگتر را جهاد سازندگي! به بهانه درست كردن مدرسه راهنمايي و بزرگ 
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قرار شد نصف پول زمين را بدند، اما  اول. كردن مسجد از بابات گرفتند
 دريغ از صناري!

گرفتند و فاطمه كه كالس را يواش يواش جلو رفتن دخترا به مدرسه 
  چهارم بود مدرسه نرفت و كمك كار من در خونه و مزرعه بود.
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 :فصل سوم

 

هنور چند صباحي نگذشته بود كه جنگ ايران و عراق را راه انداختند، ننه 
هيچ كس جنگو دوست نداشت غير از اين آخونداي كافر و بيدين،  جون

كار و كاسبي اونا با جنگ رونق گرفت، مردم را بزور به جبهه ها مي 
فرستادند و قربوني توپ و تانك مي كردند، بچه هاي مردم را بزور به جنگ 

فرستادند. همه جا غم بود و مصيبت، گريه و زاري، مداحان و روضه  مي
هم از كربال و اينكه نزديك مي شويم و فتح قدس از طريق كربال خوانها 
 گفتند و كار و بارشان سكه شده بود. و... مي

 رژيم در همه جا تبليغ جنگ ميكرد. روستاي ما هم بي نصيب نبود.

آخوندا را مي فرستادند كه روضه بخوانند و جوانان را شكار كنند، وعده 
 دادند. بهشت مي

پاسدارا با چند آخوند آمدند و گفتند: اسالم در خطره، يكروز سركرده 
كدخدا! همه اهالي رو از پير و جوون بيار تو مسجد، علماي عظام مي خوان 

 سخنراني كنند.

 همه از ترس آمدند، مسجد غلغله شده بود جاي سوزن انداختن نبود.

آخوند شكم گنده كه بزور راه مي رفت موعظه را شروع كرد: مردم، بايد 
براي دفاع از كشورمان فرزندنتان را به جبهه حق عليه باطل بفرستيد، 
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وگرنه خداي متعال سر پل صالت يقه شما را مي گيره، كه چرا پيام امام 
 خميني! را نشنيدي!

پچ و پچ كردن مردم شروع شد همه با ناباوري همديگه را نگاه مي كردند، 
 زدند. حرفي نمي

 رده بودند.چند پامنبري و مداح  را هم آو

يكي كه ريش بزي داشت و قيافه بد تركيبش  مثل عزرائيل بود با صداي 
بلند گفت: مردم خجالت نمي كشيد، همه بايستي صلوات مي فرستادند و 

كردند، نه اين كه شما كله هاتونو پائين بيندازيد و  از پيام آقا استقبال مي
فرتون داوطلب حرفي نزنيد. مگه شما ها مسلمون نيستيد، حاال چند ن

رفتن به جبهه هاي اسالم هستيد، هر كه مي خواد بره بلند شه و صلوات 
 بفرسته! 

كسي بلند نشد. سكوت همه جاي مسجد را گرفته بود. يكي ديگر از 
مداحان بلند شد و با صداي نكره اي گفت: امت از روز جزا بترسيد از 

 گيره ها!عقوبت الهي بترسيد خدا شما رو در شب اول قبر سخت مي

مادر جون ما پشت پرده بودم فقط صدا ها را مي شنيديم. دختراي جوون 
هر از گاهي از زير پرده سياهي كه مسجد را جدا كرده بودند سرك مي 

گفتند، آخه قبلش پرده و  كشيدند و صحنه ها را به ديگران با طمطراق مي
از آب  جداساري نبود ، مردا يه طرف و زنا طرف ديگه مي نشستند و آب

 تكون نمي خورد. 
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مداح گفت :حاال همه بلند شن. من نوحه مي خونم و شما سينه بزنيد، به 
 ياد امام ، رزمندگان اسالم در جبهه ها.

 اول صلوات بفرستيد: جمعيت با صداي ضعيفي صلوات فرستادند.

آخوند گنده به حرف آمد: آهاي كدخدا، چكار كردي اين آبادي رو، همه 
حرفي نمي زنند نكنه زنديق شدند و كافر، بهتره اسم اينجا  سكوت كردند و

 ».كفرستان« رو بگذاريد

رو داشتيد، همه قيام مي  اين بهتره از عشق آباد، شما اگر عشق حسين
كرديد، كه شما بي خبران، چه امر خيري را بي پاسخ مي گذاريد. االن هم 

يگرديم و مجبوريم كنيم بريد  فكر كنيد دو روز ديگه بر م سينه زني  نمي
بزور هم كه شده نياز جبهه ها را تأ مين كنيم. حاال خود دانيد، ما 
مسئوليم كه راه راست رو به شما نشون بديم. همه بايد حتي از غذاي 
شبشان بزنند و پول جمع كنند براي نياز هاي جبهه. براي اين كه خانمها 

يل تهيه كنند، ژاكت هم اجري در اين امر خير داشته باشند مي تونند، وسا
 ببافند و مربا درست كنند و نمي دانم چيزاي ديگه.

رو به كدخدا كرد و گفت: ببينم چند مرده حالجي، آزمايش تو،  دو روز 
 ديگه معلوم ميشه، يا قبول ميشي يا مردود.

پدرت آدم دنيا ديده اي بود براي كارهاي روستا هميشه با مردم مشورت 
 ميكرد.



23 
 

وستائيان را دعوت كرد كه به مسجد بروند. ما هم با شب كه شد، همه ر
 زنان روستا رفتيم.

پدرت رو به اهالي كرد و گفت: سالهاست كه مرا مي شناسيد، هر كاري  
براي شما كه تونستم كردم، نكرده هم زياد دارم، حاال اوضاع عوض شده 
 خودتان ديديد، مي خوان براي جبهه نفر بفرستند، راست و حسيني بگيد،

 كي حاضره بره.

مش كريم كه هميشه كمك كار بابات بود، گفت: كدخدا، همه بزرگند و 
توانند نظرشان را بگن، اما من ديگه پيرم فقط يه پسر دارم كه بايستي  مي

 كمك كار خانواده باشه، آفتاب عمر من لب گوره، من كه نميتونم.

ما نمي خوام به يك جوان كه تازه ازدواج كرده بود گفت: مگه اجباره، آخه 
 بهشتي كه اين آخوندا وعده ميدن برم، مگه گناهي كردم ها! 

باالخره چندين نفر صحبت كردند، فقط يك نفر كه بيماري صرع داشت و 
دست و پاش مي لرزيد گفت: كدخدا من ميرم، كه شما ها را تحت فشار 
قرار ندن. من كه اگر كشته هم بشم راحت ميشم از اين همه بدبختي كه 

 براي خانواده ام دارم.

 هرچه بابات حرف زد كس ديگه يي داوطلب نشد كه نشد.

 حسن جون تو آن وقت پنج، شش سال بيشتر نداشتي، يادت نمي ياد.

سرتو درد نيارم ننه جون، پاسدارا آمدند و همه جونها را بزور بردند  و ما را 
هر روز پدرت به بيگاري وادار كردند و زمينهاي مردم و پدرت راگرفتند و 
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را تهديد مي كردند كه اگر همكاري با كميته و پاسدار ها نكند برايش 
پرونده درست مي كنند كه ضد انقالبه و مي فرستنش زندان كه آب خنك 
بخوره. خالصه جنگ  ادامه داشت و هر روز شهيد! مي آوردند، از روستاي 

فته بود، ما شهيد! زياد آوردند، يكي دست نداشت، يكي سرش از بين ر
يكي نصف بدنش له شده بود ، خالصه بگم روزگار بسيار تلخي بود ننه 
جون، ديگه من نديدم كسي تو روستا بخنده، حتي  بچه ها هم تحت تأثير 

 جنگ قرار گرفته بودند.

كندند.  مادراي داغدار به سر و رويشان مي زدند و گيسهاي سپيدشان را مي
بازيگوشي و بازي نمي كردند چون  بچه ها در گوشه و كنار روستا ديگه

آنها را هم رژيم زير نظر داشت كه  براي سرباز يك بار مصرف  به جبهه ها 
 بفرستد. خدا لعنت كنه خميني كفتار رو با همه اياديش.

روزگاري من زن كدخدا بودم و كلي كارهاي مردمو حل مي كردم ولي بعد 
 ابات.از اين ماجراها خانه نشين شديم، بله ، من و ب

بابات از فشار هاي زندگي، كمرش شكست، نه پولي داشت نه  زمين خوبي. 
ديگه كسي رغبت نداشت روي زمين كار كنه، همه جا عزا بود و اخبار غم 

 و اندوه و بيچارگي و آوارگي مردم بي سر پناه.

بردند،  ما يه گله گوسفند داشتيم كه روزا دو چوپون اونا رو به چرا مي
لبنيات زيادي داشتيم و به همه مستمندان هم مجاني مي هميشه شير و 

 داديم.
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اما اين آخوند هاي حرام لقمه هر روز به شكلي ما را سرو كيسه مي كردند. 
پاسدار مي آمدند به ده مي گفتند كه يه گوسفند زمين بزنيم و قورمه 
درست كنيم. روز ديگه چند گوسفند بديد براي جبهه، يا امروز شهيد! 

 آبگوشت درست كنيم و... ميارند
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 :فصل چهارم

 

اواخر جنگ ترا فرستاديم نزد عموت تهران، راستشو بگم در حقيقت او و 
زنش كه خيلي مهربون  بود تو رو بزرگ كردند و به مدرسه فرستادند و 

 بعد به خارجه براي تحصيل.

 حسن: چرا مرا پيش خودتون نگه نداشتيد، چرا؟

دو تا چاي بيار عزيزم كه گلوم از بس حرف زدم خشك مادر: بلند شو، 
 گم، بلند شو پسرم. شده، بعد به تو مي

حسن با بي ميلي بلند شد دو چايي آورد گذاشت روي ميز و سيگاري چاق 
كرد و براي مدتي در خود فرو رفت، معلوم نبود راجع به چه موضوعي فكر 

 كند. مي

محو تماشاي حسن شده بود  مادر چاي داغ را آهسته آهسته مي خورد و
كه چطوري اتفاق اصلي را به او بگويد! عرق كرده بود و با آستين پيراهن 
گل منگوليش پاك مي كرد. خيلي شكسته شده بود. اين چند سال اخير 

سال بيشتر پير شده بود. پشتش خميده شده بود و دستهاش  20به اندازه 
ه بود، چشماش سياهي مي كارائي قبلي را نداشت. رنگ مادر  مثل گج شد

 رفت.
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حسن كه مادر را ورانداز مي كرد ترسش ورداشته بود. روبه مادر كرد و 
گفت: ننه جون حالت خوبه، يه خرده دراز بكش تا من  برات شير داغ كنم 
و اون شربت و دوايي كه دكتر داده را برات بياورم، بعداً مي توني ادامه 

 بدي، دير نمي شه.

پذيرش حرف حسن را نداشت. حسن بلند شد  دست  مادر چاره يي جز
مادر را گرفت  و به طرف اتاقش برد كه  در گوشه اش يك تختخواب 
بزرگ گذاشته شده بود، اتاق ساده و محقر بود، وسيله زيادي نداشت، آخه 

 مادر اهل جمع كردن  وسايل نبود هر چه داشت به ديگران مي داد.

آورد و زير سر مادر گذاشت. چند  مادر دراز كشيد، حسن بالش تميزي
و بوي نان داغ فضاي اتاق  دقيقه بعد با يك سيني برگشت، بخار شير داغ 

را پر كرد. ننه جون بلند شو يه لقمه اي بزن تا روشن شي. كمك كرد مادر 
بنشيند. يك پشتي برزگ پشت كمرش گذاشت. شربت و قرصها را  بغل 

م قدمي برنم زود ميام، باشه؟ تخت گذاشت و گفت استراحت كن من مي ر
 مادر با تكان دادن سرش رضايت داد.

مادر و پسر در دو دنياي متفاوت از هم موقتاً جدا شدند، هر يك در افكار 
خود غرق شده بود، هريك سرنوشت زندگيش را به گونه اي ارزيابي مي 

 كرد.

را   با آرزو هاي فراوان، از فرنگ برگشته، تحصيلكرده، خودش ،حسن جوان
كرد كه چرا حرف عمويش را پذيرفت و راهي اروپا شد. با خود  سرزنش مي

خانواده ام را تر و خشك كنم،  تونستم  نجوا مي كرد، اگر من مي ماندم  مي
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نه اين كه مادر و پدر پير و خواهرم را به امان خدا ول كنم. نه مادرم مقصر 
اند. هيج پديده نيست! هر چند او خود را مقصر كشته شدن فاطمه مي د

اي خلق الساعه به وجود نمي آيد،  من بجاي اين كه درد مردمم را فهميده 
باشم فقط دنبال مدرك و خوشگذراني در اروپا بودم. گريه اش گرفته بود و 
با خود حرف مي زد: فاطمه جون مرا ببخش، ببخش، آخه من چه برادري 

اونقدر مشغول خودم  براي تو بودم، چكار كردم تو تهرون درس مي خوندم.
بودم كه همه چيزو فراموش ميكردم. آخ كه اين خميني ملعون چه نكرد، 

 شمر و معاويه و هيتلر در مقابل جناياتي كه او كرده بيگناهند!

به افقي دور دست چشم دوخته بود. شعاع ديدش  فقط سياهي را نظاره 
آينده را ميدهد!  ديد كه در پس ابرهاي تيره و تار نويد مي كرد. نور را نمي

سياهيها ر ا ميدراند و آفتاب عالمتاب از همه تيرگيها ميگذرد. به  ياد مي 
آورد با دوستان ايراني كه ضد رژيم آخوندي بودند دورا دور آشنا شده بود 
ولي او با پوش من سياسي نيستم از واقعيتها گريزان بود، واقعيتهايي كه 

 افسارگسيخته تمايالت فرديست.ريشه در ديدن منيت و فرديت و ارضاي 

باخود گفت اين دوستان مجاهدم در اروپا راست مي گفتند، چقدر تالش 
مي كردند كه به من رسم و راه زندگي كردن را بيامورند ولي من هر بار 
دست ياري و كمك آنها را رد مي كردم و بهانه پشت بهانه مي آوردم. اگر 

رق وطن در دلم بود طور ديگري من يه جو غيرت و مردانگي مي داشتم، ا
 . تنظيم مي كردم
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در سايه روشن زندگي نمي توان مثل يك آدم عادي قدم برداشت اگر من 
شناختي كه االن دارم از وضعيت مملكتم داشتم آيا به هيچ وجه از خارج  
به ايران نمي آمدم چون در آنجا رفاه وآسايش براي من مهيا بود. وهيچ 

تمند دلهره اي در رابطه با آينده نداشتم. ولي جوهر وجودي هر انسان شراف
اين نهيب را به من ميزند كه من  نمي بايستي بي تفاوت باشم. آنچه كه 

نبود آن چه واقعيت  من فكر ميكردم همه اش يك سراب و يك رويا بيش 
داشت ايراني بود كه اين نابخردان آخوندهاي شرزه زمان براي ما به ارمغان 

ژيم قرون آوردند سرگذشت خواهرم فاطمه از ثمرات و خير و بركت! اين ر
 وسطايي بود. 

آنقدر خسته و نحيف مينمود كه نميتوانست حركتي به خود بدهد با تمام 
توانش دست به جيبش برد بسته سيگار را بيرون آورد و سيگاري آتش 
كرد. پكهاي عميقي به سيگار ميزد كه گواه عصبانيت و بي حوصلگي او بود 

دود سيگار رقص كنان به  كه سراسر وجود و شريانهاي او را فراگرفته بود.
باال مي رفت و محو مي شد. او به اين فكر ميكرد كه چگونه سرنوشت 
انسان همانند همين دود سيگار است كه بتو نميگويد كجا و كي محو  و 

 تمام مي شود.

به سراغ مادرش رفت خواب خواب بود. حيفش آمد كه او را بيدار كند. 
ه بركوهپايه ها فصل سرما و گيسهاي سفيدش همچون برفهاي فرو نشست

يخبندان را تداعي ميكرد و نفسهاي عميق او گواه خستگي، افسردگي، 
مظلوميت و بي گناهيش بود. او همه چيزش را به پاي خانواده ريخت ولي 

 خودش را براي فرزندانش فدا و قرباني كرد. 
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ار مادر بيدار شد نگاهش به فرزندش حسن افتاد و گفت: عزيزم چرا مرا بيد
دانم تاب شنيدن داري؟  نكردي؟ من هنوز حرفهايم را برايت نگفته ام نمي

كند را به تو بگويم اگر به تو  كه واقعيتهايي را كه سنگ را هم آب مي
 نگويم پس به چه كسي بايد بگويم.

 مادرادامه داد :

عموت كه چند سال جوون تر از پدرت بود سالها قبل براي كار و كاسبي به 
. آدم زرنگ و درستكاري بود. سريع وضعش خوب شد، همانجا تهران رفت

زن گرفت. سالي يكبار با اهل و عيال مي آمد روستا چند روزي ميموند و 
 گشت تهرون. بر مي

وقتي ديد وضع پدرت روز بروز بدتر ميشه، خواست تو را با خود به تهران  
وون. ولي ببره ، راستش اول نه من نه پدرت راضي نبوديم، اصالً ننه ج

صالح و مصلحت كرديم كه تو خانواده مون يك نفر  بره دنبال درس و 
اينكه تو  شرايط سخت ما ر ا نداشته باشي،  و مثل ما بي سواد نشي. هر 
چند همه مردم در تمام شهرها از دست اين آخوندا به ستوه آمده اند، اما 

از ما سنگ اين فرستادن تو به تهران خيالمان راحت بود كه عموت بيش 
 تموم برات مي گذاره، آخه او بيش از اندازه تو را دوست داشت ننه جوون.

تو بچه زرنگي بودي و عموت همه چيزو برات مهيا مي كرد، به طوري كه 
تو فكر نمي كردي كه اصالً روستا زاده اي. آره پسرم قربون اون شكل 

مشغول  ماهت شم. در تعطيالت، برات كلي سرگرمي درست مي كرد و تو
 بودي. اصالً به ذهنت نزد كه من و بابات پدر و مادر اصلي تو هستيم.
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 حسن حوصله اش سر رفته بود و دل شوره عجيبي داشت.

ما هر سال وقتي تو  تهرون بودي، فاطمه را پيش تو مي آورديم، فاطمه 
آونقدر تو را دوست داشت كه اندازه نداشت. او هميشه مي گفت: آخوندا 

ن درسم را بخونم ولي داداشم مي خواد مهندس يا دكتر بشه. نگذاشتند م
 خيلي خوشحال بود و به تو افتخار مي كرد.

پدرت را يه روز بعد از جنگ آمدند و بردنش كميته و كلي سين جينش 
كردند كه روستاي عشق آباد كمترين شهيد! جنگي رو داشته و كدخدا به 

داده تا به چنگ پاسدارا  ري ميجاي كمك براي جبهه جوونا را از روستا فرا
 نيفتند و دستگير نشن.

آخوندا با وعده و ترسوندن مردم چند نفر رو تو روستا خريده بودند كه 
راپورت بدند و گزارش به پاسدارا بدن. آخه اول انقالب جووناي خوبي 
بودند كه خودشان مي آمدند چند نفره كمك مي كردند تو كار هاي 

 خواند. پاك بودند و نماز مي مختلف، به اهالي، چشم

يكهو ورق برگشت، آخوندا از اونا مذمت مي كردند. در منابر ميگفتند 
مجاهدين خرمناي مردمو آتيش مي زنند و آشوب راه مي اندازند، ولي ننه 
جون اونا آدماي درستي بودند، چون اونا ديدند جنگ را خميني داره بي 

و » منافق« اينها شدندجهت ادامه مي ده، مخالفت كردند خالصه 
 ». انقالبي دو آتشه« پاسداراي جنايتكار شدند
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برف و بوران همه روستاها را پوشانده بود جاده اصلي روستا تلنباري از 
برفهاي پاروشده از بام هاي گلي خانه هاي روستاييان باعث كندي رفت و 

مي آمد و عبور خودرو ها شده بود بود. سوخت و آذوقه ديگر به روستا ن
توانست بياد. هرچه درخانه ذخيره كرده بوديم تمام شده بود. مردم گرسنه 
بودند، بعضاً طي روز فقط يك بار توان درست كردن وعده غذاي مختصر 

كردند. غم گرسنگي ما در مقابل گريه  داشتند. بچه ها از گرسنگي گريه مي
 معصومانه آنها ناچيز بود. 

ده رفتند، او گفت: اطالع داديم كه  مردم عاصي شده بودند و پيش آخوند
جهاد سازندگي با وسايلش بياد و جاده را درست كنه، نگران نباشيد، خدا 

 بزرگه.

ولي هيج انفاقي نمي افتاد، اهالي با بيل و كلنگ به جان جاده مي افتادند 
و جاده را به طور نسبي ترميم مي كردند، ديگه مثل قبل جووني نبود كه 

 فراري شدند و با در جنگ كشته شدند. كمك كنه همه يا 

آخوند بي سوادي آمد و توي يكي از اتاقهاي ما اسكان كرد، خرج و مخارج، 
 غذا و... به عهده ما بود.

هر روز براي اين آخوند ميهمان مي آمد و بعد دستورات از جانب شيخ ابله 
ند، براي ما صادر مي شد كه: بگوئيد براي نهار چهار نفر اضافي غذا بپز

خواهرت به جاي مدرسه فقط غذا درست مي كرد، ظرف مي شست و جارو 
و نظافت مي كرد، دستاي طفلك تاول زده بود. در همين اثنا پدرت مريض 
شد هر  چه باقي مانده وسايلي كه داشتيم را خرج دوا و درمان پدرت 



33 
 

كرديم كه افاقه نكرد كه نكرد و او عمرش را داد به شما، خدا بيامرزدش 
 وهر خوبي براي من وپدري دلسوز براي فرزندانش بود.ش
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 :فصل پنجم

 

يك روز كه من ازخانه همسايه بيرون آمدم ،آخوند ده مرا ديد بعد از سالم 
و عليك جوياي حال فاطمه و عموي من شد. تعجب كردم چطور اين كه 

خط در  كند و جواب سالم را هم آدم اخمو واحمق هميشه بي اعتنايي مي
 ميان ميدهد ،حاال خوش برخورد و مهربان شده است.

آخوند: زن كدخدا، خدابيامرزد كدخدا را، آدم خيلي خوبي بود، كمك كار 
 در غرفه اي از بهشت همان خير را ادامه بدهد.

ولي شما بايستي مثل اتو با ما همكاري كنيد ،گزارش بدهيد، در رابطه با 
واليت فقيه هستند، ما اسم شما را  ضدزنهايي كه ضد اسالم هستند، 

 نميبريم خاطر جمع باشيد.

وقتي اين مزخرفات مالي بيسواد را شنيدم آنقدر بدم آمد كه ميخواستم 
با دو دستم خفه اش كنم ولي راستش ترسيدم و حرفي نزدم فقط غر زدم 

 و خودداري و سكوت كردم.

 اني گفت:خالصه مالي مكار به حرف آمد و طلب اصلي را با چرب زب

در حقيقت هدف از مزاحمت سركارخانم اين بود كه اگر خدا بخواهد 
خواهيم با هم قوم و خويش بشويم. بنده زاده، يكي از بهترين پاسدارا تو  مي

استان خراسانه، آدم مومن وخوبيه، اگر اجازه بدهيد ميخواهم بنده منزل 
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بياورم و  خدمت برسند و براي اينكه فاطمه خانم را به عقد پسرم در
 شربتي بخورم تا خواست خدا چه بشود.

ميشه نظرتان را بگوييد، اگر االن نمي توانيد جواب بدهيد برويد فكر كنيد 
 فردا ظهر كه نهار مرا آورديد جواب را بدهيد.

آخوند شياد سرش را پايين انداخت و رفت ولي در دلم هزاران نفرين كردم 
ه مثل اين آخوند هاي مكار كه خدا لعنت كند خميني و آل خميني ك

 طرفداران واقعي او هستند.

فردا ظهر به زن همسايه گفت امروز نهار آخوندك را تو ببر و اگر پرسيدند 
 مادر فاطمه كجاست بگو مريض شده و حالش خوب نيست.

زن همسايه گفت: وقتي در زدم آخوند در را باز كرد و گفت بفرماييد زن 
د گفت: زن كدخدا كجاست؟ شما چرا كدخدا. نگاهش كه به من افتا

 زحمت كشيديد؟

 زن همسايه: زن كدخدا مريض شده، نتوانست خدمتان برسد.

آخوند گفت: خدمت از ماست. خدمت ما براي امت هميشه درصحنه است 
 و بس و رضاي خداي متعال.

 آخوند غذا را گرفت و بدون اينكه تشكري كند درب را محكم بست.

واندم ولي نميشد بيش از اين كش بدهم. با چند نفر چند روز آخوند را سرد
از اهالي كه از نزديكان پدرت بودند مشورت كردم. همه مخالف بودند ولي 
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چطور دهن مال را ببندند. چيزي نداشتند بگويند و بعد من متوجه شدم 
 خودم بايد تصميم بگيرم. واقعا خودم را تنهاترين زن بدبخت دنيا ميديدم.

فاطمه كه مثل دسته گل بي گناه و نجيب بود به پاسداري آخه چطور 
بدهم كه فقط امت را اذيت و آزارميدهد، مي كشد و شيادي مي كند، 

 داشتم ديوانه مي شدم، ديوانه.

بارها از خدا خواستم كاشكي من هم همراه پدرت ميمردم و از اين زندگي 
پس فاطمه راحت مي شدم ولي بعد پشيمان مي شدم و با خود ميگفتم: 

 چي؟ چه باليي سرش مي آيد. باز فكرم را عوض ميكردم؟

چند روز بعد من مشغول رخت شويي بودم كه فاطمه مرا صدا زد: مادر، 
مادر، يك پيرزن همراه دو زن جوان آمده اند شما را ببينند، مي گند از 

 خانواده آخوند ده هستند، چي بگم؟

 ه بود، نفسم بند آمده بود و...راهي نداشت، افكار دنيا روي سرم خواب شد

 چاره اي نداشتيم غير از اينكه اونا را دعوت به خانه بكنيم.

پيرزن چاقي كه صداي نفس كشيدنش از چند قدمي شنيده مي شد همراه 
دو دختر جوان لوس و ننر وارد اتاق شدند. به فاطمه گفتم برو سريع چايي 

 درست كن و بيار.

ود. بدون اينكه من چيزي بگويم متوجه شد فاطمه دختر زرنگ و باهوشي ب
كه اينها براي چي به خانه آمده اند. خالصه مهمونهاي ناخواسته نشستند و 
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زن چاق گفت: براي يك امر خير خدمت رسيديم، بگويند كه صبيه خانم 
 هم بيايند كه بيشتر آشنا بشويم.

بود  فاطمه چاي آورد و تعارف مهمونها كرد. صورتش از خجالت سرخ شده
و سرش را پايين انداخته بود. چاي راكه تعارف كرد سريع از اتاق بيرون 

 رفت.

پيرزن چاق: حاج آقاي ما كه در خدمتتان، در خانه شما هستند، از دختر 
خانمتان، فاطمه جان، خيلي خوششان آمده و خيلي تعريف از پاكدامني و 

 حجب و حياي ايشان كردند.

را براي پسرم كه يكي از سربازان امام براي همين آمديم فاطمه خانم 
خميني هست خواستگاري كنم انشااهللا هر چه زودتر شيريني اين امر خير 

 را مي خوريم.

قيافه پيرزن را كه ميديدي آدم ياد عزراييل مي افتاد. مثل مادرفوالد زره 
 زشت و بد تركيب بود. پيرزنه اونقدر از پسرش تعريف كرد كه نگو!

ه برايم هزار ساعت طول كشيد چند عكس از يك پاكت بعد از ساعتي ك
درآورد و به دستم داد. بفرماييد، اين هم پسر عزيزم .ماشااهللا يلي يه، آدم 

 مهربون و مرد خونه يه.

عكسها را ديدم وحشت كردم. ميخواستم فرياد بزنم ولي خودم را كنترل 
عكس كردم يك پاسدار ريش دراز و گردن كلفت كه خنده مصنوعي تو 

زده بود. يك عكس ديگر پشت فرمان ماشين، بعد يك عكس ديگر  پشت 
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فرمان ماشين كه سالحش را روي صندلي بغل خودش گذاشته بود با 
 لبخندي كه هرگز به او جور نبود را ديدم.

خواستم دست بسرشان كنم. به پيرزن   اصالً حرفهاي زنها رانمي شنيدم، مي
كنم و بعد جوابش را  گه ميگويند فكر ميچاقالو گفتم: باشد روي درصد نمي

 به حاج آقا كه اينجا هستند مي دهيم.

باالخره مهمانها رفتند. خدا مي دانه چقدر راحت شدم،گويي تمام اتاق را 
 نكبت و آلودگي پر كرده بود.

كردم  مادر آنقدر ذهنش درگير اين موضوع شده بود كه من گاهاً فكر  مي
 وقتي با ديگران صحبت مي كرد خودش نبود...راه رفتن را فراموش كرده، 

او چگونه پاره جگرش فاطمه كه همه اميد و آرزوي او است را به يه آدم 
شكنجه گر بدهد. خوب مي دانست روز بروز آخوندها بيشتر فشار مياورند و 
تهديد مي كنند و هزاران گرفتاري برايش درست خواهد كرد ولي وجدان 

داد كه ايستادگي كند، تا سرحد مرگ و از بين  بيدار مادر به او ندا مي
 رفتن همه هستي و زندگيش.

 

 

 

 



39 
 

 فصل ششم:

 

من زير بار اين ازدواج نرفتم، با خود گفتم: اگر مرا از بين هم ببرند قبول 
 نمي كنم. آخه چطور دختر نازنينم را به يه مزدور بدم، هرگز.

براي من و  روزها گذشت، آخوند ده ديگه فهميد با چه كسي طرفه،
ام پاپوش درست كردند. آخوند شيطان پيام داد: اگر موافقت نكني  خانواده

خونه ات را ميگيرم و تو را رسواي خاص و عام ميكنم. ديدم دختران 
فرستادند، طعنه مي زدند و تهديد  معاويه و حزب الهي را سراغ ما مي

ه را هم بيار كردند. عموي خدا بيامرزت گفت: بلند شو بيا تهران فاطم مي
 خونه و كاشانه را ول كن بزار براي مال. 

به حرفش توجه نكردم ننه جون. گفتم تهرون هم بريم اين جانبان ردمان  
را پيدا مي كنند و روز از نو روزي از نو. خالصه درد سرت ندم ننه جون، 
بعد از يك ماه ديدم براي دختر نجيبم شايعه راه انداختند كه فاطمه با 

سر و سري داره و نمي دونم سيگار ميكشه و ضد امام صحبت ميكنه فالني 
و هزار زهر مار ديگه. آمدم استشهاد درست كردم كه آخوند ده را از  

خونمان بيرون كنم  بر عكس شد در اداره گفتند: اوالً ثابت كن كه اين 
 خونه توست، ثانياً حاج آقا كه دروغ نميگه. 
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گرفته بودند و امضا ء كردند كه اين خانه از رفته بودند از چند نفري نامه 
اول مال آخوند ده بوده، هر چه گريه و زاري كردم و شاهد بردم نتونستم 

 ننه جون ثابت كنم. اينا از شيطون هم شيادترند ننه.

فاطمه همه چيز را مي دانست. استعداد عجيبي داشت با اينكه چهار 
خوندنش زياد بود كلي شعر از كالس بيشتر نخونده بود ولي سواد نوشتن و 

بر كرده بود. خودش گاهاً مينوشت و كتاب ميخوند. يك روز فاطمه پيشم 
آمد و گفت: فدات شم مادر جون به خاطر من چه درد ها كه نكشيدي، 
حاال اگر مي بيني با ازدواج من با اون پاسدار وضعيت تو و خانواده عوض 

 ميشه، من به خاطر شما ها قبول مي كنم.

 من به او گفتم دختر جون برو استراحت كن من  روش فكر ميكنم.

فاطمه به ظاهر براي استراحت رفت ولي كو استراحت، دختر بچه ام 
اش بود. دير وقت بود از پنجره نگاه كردم ديدم فاطمه  ذهنش در گير آينده

 نويسد. دارد چيزايي مي

واند: زندگي بر فاطمه فرصتي يافت كه يادداشتهايش را كه نوشته بود بخ
آن بود كه مقدراتش را به نحوي تحميل كند و صبر و شكيبايي مرا 
بيازمايد. لحظات انتخاب اجباراً هميشه در ذهنم برجسته مي شد. تن دادن 
به زندگي نكبت بار با دژخيم، سوق و افول در تباهي ها، پشت كردن به 

ورود به دنياي مردم، تهي شدن از همه عاليق و عاطفه ها و زيباييها و 
تحجر و خشك مغزي و هزاران سئوال و ابهام كه آخرش منتهي به انتخاب 
يك راه مي شد. ماندن با پاسداري كه تير خالص مي زند و ته خط فرو 
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رفتن در منجالب فساد و انديشه قرون وسطايي كه زمينه ساز همه بالها و 
اض و خروج از ضعيف كشي و سلب آزادي و اختيارات انساني است. يا اعتر

 اين پليديها.

 روزها بسختي مي گذشت، هر روز توطئه، تهديد، و تهمت هاي ناروا.

از ترس نمي گذاشتم فاطمه به تنهايي بيرون بره. اهالي جمع شدند يك 
خانه بهتر براي آخونده ده فراهم كردند و از او خواستند كه به آنجا برود، 

ب كرد. بعد از چند روز ديدم كه قبول نكرد و كلي ناسزا روي سرما خرا
يك ماشين بزرگ آمد و آخوند با ناراحتي رو به من كرد و گفت: ما رفتيم 
از پيش شما، ولي بدان كه من از  تو و فاطمه غافل نيستم، كارم عوض 
شده و االن در دادسرا حاكم شرعم. براي آخرين بار  ميگويم از خر شيطان 

 في تن بده، ما همه چيزو به تو گفتم.بيا پائين و به ازدواج فاطمه و مصط

نفس راحتي كشيديم. همه اهالي خوشحال بودند ولي اين خوشي زود گذر 
بود. دو هفته بعد آخوند ديگري آوردند ولي در خانه ما نبود. خدا را صد 

 مرتبه شكر كردم.

چند نفر از جوونهاي روستا كه تو شهر كار مي كردند و هوادار مجاهدين 
زندان بودند. يك روز پسر حاج احمد  از  زندان آزاد شده بود  و بودند در 

شب دير وقت  ما خواب بوديم  ديدم درب مي زنند در را باز كردم. حسين 
پسر حاج احمد بود، سالم كرد و گفت: ببخشيد كه اينوقت شب مزاحم 
شما شدم، نترسيد آمدم كه شما را از يك امر مهم مطلع كنم. از آنجائيكه  
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واده ما ارادت كامل به خانواده كدخدا دارد، لذا گفتم چند كلمه اي با خان
 شما صحبت كنم.

قيافه اش پريشان بود. سر بزير و مودب، نشست و گفت: به كسي نياز 
نيست بگوئيد من خدمت شما رسيدم، من شنيدم كه  از فاطمه خانم براي 

مي شناسم، يه پاسدار خواستگاري كردند. من تو زندان اون الدنگ را 
شكنجه گره، خود مرا بارها شالق زد مثل گرگ وحشي بود. كاشكي 

 ميتونستم خدمتي براي شما بكنم. خداحافظي كرد و رفت.

 دنيا روي سرم مي چرخيد، اونقدر گريه كردم كه فاطمه بيدار شد.

فاطمه پريشان و رنگ پريده بود، معلوم بود همه حرفهاي ما  را گوش 
دست من نشست و گفت: ننه جون اجازه بده من  كرده، ساكت آمد بغل

زن اون يارو بشم تا شما ها ديگر زجر نكشيد، اين همه گرفتاري ، اين همه 
ظلم، آخه راهي جز تن دادن به اين ازدواج نداريم. اين رژيم ملعون همه 
مردمو از پير و جونو اونقدر مشغول گرفتاريهاي مختلف كرده كه خودمان 

 كنيم، فهميدي ننه! بايستي راهي پيدا

دو روز بعد مرا به دادسرا بردند، گفتند قباله خونه و قطعه زميني كه مانده 
بود سند هاش قالبي است و دستكاري شده و شما بايستي تا يكماه ديگر از  
اون خونه بيان بيرون و گر نه كميته انقالب طبق قانون! با شما برخورد 

 ميكنه.



43 
 

ي با به تخته سنگ حرف مي زنم، نه هر چه گفتم اثري نداشت گوي 
احساسي نه رحم و مروتي. چند آخوند بيرحم نشسته و  رو راست در روز 
روشن دست تو جيب مردم مي كنند و مال و منال آنها را شرعاً به اسم 

 خودشان ميكنند و هيج اتفاقي نمي افتد.

چند روز بعد با فاطمه رفته بوديم روستاي مجاور، حاج حسن پسرشو 
وماد كرده بود. من نمي خواستم برم اما ديدم ماههاست كه فاطمه خونه د

 نشين شده، گفتم بره بيرون شايد روحيه ش بهتر بشه.

با هزار بديختي  خودمون را به روستا رسونديم. همين كه پياده شديم چند 
زن بد تركيب نزديك شدند و رو به فاطمه كردند و زن مسن تره گفت: تو 

 خداي عشق آبادي !فاطمه دختر كد

 فاطمه سرش را تكان داد. 

يكي ديگر از زنا با ناراحتي گفت: دوره آخر زمون شده، دختره به اين 
گندگي و بي تربيت، جواب نمي ده، سر تكون ميده، مگر زبونتو قيچي 

 كردند ها !؟

فاطمه رنگش مثل گج سفيد شده بود. حرفي نزد، فقط نگاه ميكرد. خدا 
 ش مي گذشت.مي دونه چه در دل

من به اونا گفتم شما خجالت بكشيد دختراي معاويه بد تركيب. شما از 
كدام قبرستوني آمديد. با صداي بلند عمداً گفتم كه همه رهگذرا متوجه 

 شند.



44 
 

زن حاج حسن با عجله آمد و گفت: خوبيت نداره، امرور جشن عروسيه، 
 كنيد. ناراحت نشين ، بفرمائيد دهنتون را شيرين كنيد و آشتي 

با خودم گفتم بر گرديم، فاطمه هم اصرار بر برگشتن ميكرد ولي بر خالف 
خواسته مان مانديم اما قبل از اينكه مراسم تموم شه بيرون آمديم. 
خواستيم سوار ميني بوس بشيم چند پاسدار آمدند و گفتند: خجالت 
نميكشي به سربازان امام خميني و خانمهاي هميشه در صحنه فحش و 

زا ميگي. االن از شما شكايت كردند كه شما ضد انقالبيد بايد برويم ناس
 شهر تا قاضي موضوع را بررسي كنه، ياالسوار شو  ديره.

 فاطمه گريه مي كرد و صورت ماهش سرخ شده بود.

من اصرار  ميكردم كه مگه چي كردم، كه يكي از همون زنا پيش آمد و 
شده بودند گفت:  ايها الناس، باصداي بلند روي به جمعيتي كرد كه جمع 

مردم ببينيد اين پير زن گيس سفيد از انقالب بد ميگه، چه كنم دخترشو 
بدبخت كرده، ميدونيد مردم، دختر اين عجوزه پاالنش كجه، نگاه نكنيد به 

 اين قيافه مظلوم اين دختره، شر از سر و روش مي باره و...

ت به خورد مردم مي داد. زنك خجالت نمي كشيد. پر رو و وقيح چرت و پر
چند نفر جلو آمدند و اعتراض كردند كه اين تهمتهايي كه شما ميزنيد 
همه اش دروغه، مگه شما مسلمون نيستيد كه اين خانواده محترم را عذاب 

 مي ديد. شما آبروي اسالم را برديد، برويد جاي ديگر جوالن بديد و...
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ا دور كرد و گفت: ننه ورق برگشت، يك پاسدار ريش سفيد چند قدم مر
جون من شما را ميشناسم آدماي خوبي هستيد ولي خودم گير هستم من 
هر طور شده راضي ميكنم كه شما را امروز نبرند اگر نياز باشه التماس 
ميكنم، هر كمكي بتوانم مي كنم لطفاً چيزي به اونا نگيد! خودتان فردا به 

 كميته بيائيد، قبوله مادر؟

 قبول كردم.  

يديم به خانه، وضو گرفتم و نماز خواندم. ياد پدرت، عمويت، همسايه ها رس
و جوونهايي كه در روستا به كمك هم زندگي خوبي داشتيم، مي افتادم،  

كردم، با خدا راز و نياز كردم كه:  كه در جنگ شهيد! شده بودند. گريه مي
باقي خدايا، خودت راهگشاي درد هاي ضعيفاني، من چند صباحي از عمرم 

نمانده، خدايا پاره جگرم را از همه بالها دور بگردان، يا فاطمه الزهرا، 
كمكم كن، صبر به من بده تا راه خالف را طي نكنم، خدايا راضيم به 
رضاي تو. خدايا ميبيني كه چگونه به نام دين و آئين محمدي چه باليي 

يا شكر از سر مردم آوردند. شمر و خولي و حرمله را رو سفيد كردند. خدا
اينكه حسن عزيزم در غربت هست. دلم براي او يه ذره شده، خدايا او را 

 حفظش كن.

مادر كه سواد مكتبي و قرآني داشت اكثراً بعد از  نازل شدن بالي آخوندي 
                                                                                                  اين آيه را در نمازهايش مي خواند و گريه مي كرد:

  



46 
 

و ما لَكُم الَ تُقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه والْمستَضْعفينَ منَ الرِّجالِ «
ذه الْقَرْيةِ الظَّالمِ  نْ هـنَا منَا أَخْرِجبقُولُونَ رينَ يانِ الَّذالْوِلْداء والنِّسو

 75لَّنَا من لَّدنك وليا واجعل لَّنَا من لَّدنك نَصيرًا (آيه أَهلُها واجعل 
 سورة النساء)

و شما را چه شده كه در راه خدا و (نجات) مستضعفان (ضعيف نگاه  
داشته شدگان) از مردان و زنان و كودكان (از مسلمين مكه كه در 
سلطه مشركين آن روز بودند و هر مستضعفى كه در سلطه 

 گويند جنگيد، آنان كه همواره مى باشد) نمى مستكبران هر عصر مى
پروردگارا، ما را از اين شهرى كه اهلش ستمكارند بيرون بر و براى  

ما از جانب خود سرپرستى قرار ده و براى ما از سوى خود ياورى 
 »معين كن

م: فردا صبح شال و كاله كردم، فاطمه را به زن همسايه سپردم ، به او گفت
جان شما و جان فاطمه و خدا حافظي كردم و پشت سرم را نگاه نكردم كه 

 فاطمه عزيزم را ببينم.

رفتم به كميته، ولي زندان بود. چند پاسدار و دختران معاويه در رفت و 
آمد بودند. چند جوان را دست بسته آوردند. در گوشه ديگر مادر پيري 

در راهرو مي دويدند و بازي  شيون مي كرد. چند بچه كوچولو هم بي خيال
ميكردند. باالخره ما را دو ساعت سين جين كردند و آخوندي آمد پرونده 

 ما را بررسي كرد و حكم داد:  يك هفته زندان. 
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ننه جون، صداي فرياد جوونها مي آمد كه فرياد مرگ بر خميني و رژيم 
غر آمد و گفت: سر ميدادند و دژخيمان اونا رو با شالق ميزدند. يه پاسدار ال

بريم. من دنبالش رفتم. درب سلولي را باز كرد و مرا هل داد تو زندانيهايي 
كه نشسته بودند. همه دختراي جوون و قشنگ نشسته بودند. من مونده 
بودم كه كجا بنشينم كه چند دختر بلند شدند و جاي راحتي را به من 

زندان خوش آمديد دادند و گفتند: مادر جان، اگر چه خوب نيست بگيم به 
 ولي چه كنيم  فعالً اينجائيم.

خيلي محبت كردند و من فهميدم مجاهدند. داستان زندگيم را گفتم 
 گفتند بايستي مقاومت كنم در مقابل اين آخوندا. خيلي ناراحت شدند و مي

يك هفته از صبح تا شب صداي گريه و فرياد به گوش ميرسيد و من يا با 
با دختران زنداني كه با اونا خيلي چفت شده  خودم صحبت ميكردم و يا

 بودم.

درب زندان بعد از يك هفته با صداي خشكي باز شد. پاسداري مادر را صدا 
 كرد: مادر مي تونيد بريد ولي مواظب خودت باشي! كه خطا نكني!

با همه خدا حافظي كردم. طي اين مدت چيزاي زيادي ياد گرفتم، فدا 
 ا حتي در سياهچالها و...كاري و گذشت و مهربوني ر

گاهي كه سختيها زياد ميشد به ياد اين زنان قهرمان مي افتادم كه بايستي 
  از اونا ياد بگيريم.
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سريع خودمو به روستا رسوندم. رفتم سراغ همسايه، سالم و عليكي كردم و 
 سراغ فاطمه را گرفتم، فاطمه كجاست؟

كنم. فاطمه آمد، خودشو زن همسايه: بيا بشين يه چاي بخور صداش مي 
تو بغلم انداخت شروع به گريه كرد. داشتم ديوونه ميشدم. صورتش از بس 
گريه كرده بود ورم كرده بود. دور چشاش گود شده بود و دستاش ميلرزيد. 
با هم به خونه خودمان رفتيم و خواستم ذهن او را درگير نكنم و به نوعي 

 .خواستم طفره برم كه چي به من گذشته مي
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 فصل هفتم:

 

فاطمه  عالقه زيادي به خواجه عبداهللا انصاري داشت و با خودش در 
 تنهايي قسمتهايي از مناجات او را با صداي بلند مي خواند:

 الهي!

 ضعيفان را پناهي

 قاصدان را برسر راهي

 مومنان را گواهي چه بود كه افزايي و نگاهي؟

فاطمه با خودش نجوا مي كرد كه: چطور من از آزار يك مورچه، يك پرنده 
ناراحت ميشوم چگونه جان آنها را مي گيرند. پرنده وقتي زيباست كه آزاد 
باشد و بهر سويي كه دوست دارد پرواز كند و بر بلندترين و مرتفع ترين 

اش از نقطه آشيانه كند. پرنده در قفس ديگر پرنده نيست حتي اگر قفس 
طال باشد. پرنده در زندان ديگر نميتواند بر بلنداي آسمان به پرواز درآيد. 
به هر جا كه عزم كرد بنشيند و هم صحبت برگزيند. از لحظه ورود 
اجباريش به قفس به يك چيز مي انديشد و غرايزش حكم ميكند كه در  

ب جستجو و تالش براي درهم دريدن قفس باشد نه به انتظار ترحم صاح
 قفس كه شايد روزي روزگاري دلش بدرد آيد و درب قفس را بگشايد.
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انتظار معجزه ندارم. ميدانم اين رژيم خونريز آنقدر براي مردم عمداً 
مشكالت و گرفتاري درست كرده كه اگر هم خواسته باشند نميتوانند غير 
از جمع و جوركردن خود و در نهايت خانواده شان براي ديگران  كاري 

د. مگر يكي از شگردهاي اين آخوندهاي كثيف اين نبود و نيست كه بكنن
اختالف بين اعضاي خانواده ها بوجود بياورند و همه را با هم دشمن كنند 

 و روبروي هم قرار دهند.

نه من بايد گليم خودم را از آب بكشم. من نمي توانم با شرايط تحميلي 
 ادامه بدهم. اما چگونه؟ يك پاسدار و شكنجه گر به اين زندگي نكبت بار

من نمي توانم قبول كنم كه چگونه انسان اينقدر پست و ذليل مي شود كه 
دست به شالق و ... ميبرد و در مقابلش مجاهدين هستند كه بخاطر 
آرمانشان اگر قطعه قطعه شان كنند، هيچ گونه خللي در عزم و اراده شان 

خروشند و از آرمانهاي يك  ايجاد نميشود، بلكه استوارتر و سرفرازتر مي
خلق دفاع مي كنند تا جايي كه شالق و درفش و چوبه دار را به تمسخر 

 گرفته و بر تيركهاي اعدام بوسه ميزنند و جاودانه ميشوند.

سرنوشت هر كس را خودش تعيين ميكند. در آرزوي فرجي بودن، بدون 
. آنهم تالش، تن دادن به سرنوشتي است كه ديگران برايش رقم ميزنند

سرنوشتي كه غير از نفرين و لعنت خدا و خلق، چيز ديگري نصيب ايشان 
 نمي شود.

فكر ميكنم گناهكارم. گناهكار بودن با يك پاسدار. آن كسي كه ديگر 
ماهيت انسانيش را بدست خودش شكنجه كرده و تير خالص زده است. 
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ه با او جايز آدم تا وقتي نمي فهمد و نميداند، هيچ اتهامي و جرمي در رابط
نيست. اما وقتي مي بيند و مي فهمد، ديگر ماندن و سازش كردن خطايي 
نابخشودني است و اگر از اين منجالب خودش را رها نكند عمالً از سنخ 

 همان دژخيم مي شود، حتي اگر با او همكاري نكند.

به زندگي زنان نگون بختي مي انديشم كه بهر دليلي همسر اينگونه 
ه اند. شايد اصالً ندانند كه شوهرانشان دستانشان در خون دژخيمان شد

است و با او هم غذا مي شود، زندگي مي كند و گذران اجباري، خانه داري، 
در حصار خانه ماندن و ... و حتي شايد فكركنند همسرانشان خدمتگذار 
ملت و مردم هستند، ولي عمالً نمي توانند اينطور باشد. پاسدار و شكنجه 

تار و نمودهاي عيني كه در جامعه دارد و براي خوش خدمتي اعمال گر رف
مي كند را نمي تواند به خانه نياورد. اين فضا و روحيات را حتماً اعضاي 
خانواده شان مي فهمند و مي بينند. اما تا به كي و تا به كجا به اين نكبت 

 كه نامش را زندگي گذاشته اند ادامه مي دهند؟!

 صدا كرد او غرق افكار خود شده بود به خود آمد.مادر، فاطمه را 

 بله مادر االن ميام.

 مادر را در وضعيت بدي ديد دويد به او كمك كند. 

ناله اي روي لبهاي مادر نشست، زانوانش لرزيد و بيش از آن كه بتواند 
چيزي بگويد بزمين افتاد و با نيم نگاهي چهره فاطمه را ديد. دهان گشود 
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: آب بيار عزيزم، برو دنبال شمسي خانم همسايه مان  و به زحمت گفت
 حالم خوب نيست ننه جون و...

فاطمه هل شده بود، صورتش به سپيدي گرائيد و پاهاش مي لرزيد. سريع 
 آب آورد و به لبهاي تشنه مادر نزديك كرد. ننه جون دهنتو وا كن. 

 مادر جرعه اي آب نوشيد.

رفت چند دقيقه بعد او و فاطمه بر فاطمه دوان دوان بسراغ شمسي خانم 
بالين مادر نشسته و او را تر و خشك مي كردند. شمسي خانم گل گاوزبان 
با ليمو ي عماني را جوشانده و  با نبات آنرا شيرين كرده بود و با قاشق به 

 دهن مادر ميريخت.

شمسي خانم گفت: نگران نباش مادر اين جوشانده آب حياته خوب ميشي، 
 حت كن.فقط استرا

شمسي خانم رو به فاطمه كرد مواظبش باش من ميرم بر ميگردم امشب 
 مونم. پيش شما مي

 ترسم! فاطمه خوشحال شد و گفت: دستت درد نكنه، فقط زود بيا! آخه مي

 شمسي خانم: نترس عزيزم فقط برم بگم و برگردم، باشه!

 ت.تبسمي بر صورت رنگ پريده فاطمه نقش بست و سرش را پائين انداخ

شمسي خانم محرم اسرار مادر و فاطمه بود، زني نجيب و فهميده و دنيا 
 ديده و صبور.
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در غياب شمسي خانم فاطمه با خود گفت: امشب بهترين فرصت است كه  
 راز دلمو به شمسي خانم بگم و از او راهنمايي بخوام.

د از مادر به خواب رفته بود. رنگ پريده و  بي حال بر بستر آرميده بود. بع
چند ساعت از استراحتش، صداي خرو پفش نشان از  بهبودي نسبي او 

 ميداد.

فاطمه رفت دو چاي داغ آورد و به شمسي خانم تعارف كرد. خير ببيني 
دخترم، پير بشي. باوركن فاطمه من تو را به اندازه بچه هام دوست دارم. 

بروز ورنداز آخه از وقتي تو بغل مادرت بودي تا االن قد و باالت را روز 
دادم، كمك كار مادرت در بزرگ كردن تو بودم، نبينم  ميكردم، شيرت مي

 عزيزم اين صورت زيبات پژمرده شه، گور پدر خميني و آل خميني.

فاطمه: آخه شمسي خانم، اين آخوندا همه چيز ما را گرفتند، حاال بهتر 
باقي چه  نيست من خودمو فداي مادر و خانواده ام بكنم، من يك نفرم ولي

 گناهي كردند كه به پاي من بسوزند و بسازند.

شمسي خانم: من با مادرت زياد در اين مورد صحبت كرديم، او خيلي زياد 
به فكر توست. نميخواد تو در عنفوان جواني مشكل داشته باشي، او آرزو 

 داره با مرد خوبي ازدواج كني، نه با هركس و ناكسي.

فاطمه تا دير وقت با شمسي خانم صحبت كرده مادر حالش بهتر شده بود 
 بود، صبح دير بيدار شده بود نمازش قضا شده بود .

 صداي مادر را شنيد: فاطمه جون بلند شو كله ظهره، بلند شو عزيزم. 
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 فصل  هشتم:

 

يك ماه گذشت. آمدند و خونه و زميني كه مانده بود را هم گرفتند. ديگه 
يك اتاقي داشت بما داد. اهالي  هيج چيزي نداشتيم. شمسي خانم

وضعشان خوب نبود ولي هر كس به طريقي به ما كمك مي كرد. فقير 
 شده بوديم ننه جون.

 ديگه روم نمي شد سراغ مردم برم و چيزي بخوام. 

 ننه جون به قول شاعر:

 آنكه شيران را كند رو به مزاج           احتياج است، احتياج است، احتياج

طمه مشورت كردم او قبالً گفته بود نه يك بار بلكه چند بار كه دو باره با فا
 با مصطفي پاسدار ازدواج كنه كه من قبول نميكردم.

 سفارش كردم كه خانواده آخوند سابق ده براي خواستگاري بيايند.

همون دختران معاويه و پير زن بد تركيب آمدند و حرفاشونو  تكرار كردند، 
 كه من قبول كردم. 

 شحالي رفتند و قرار شد ده روز ديگه عقد كنيم.با خو
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فاطمه ازدواج كرد و به خانه بخت! رفت ولي چه خانه بختي! كه از اولش 
 بدبختي بود.

فراموش نميكنم روزي كه فاطمه به شهر رفت، ديگه همه چيزم پرواز كرد. 
زندگي طعم بدبختي مي داد، همه چيز را سياه مي ديدم، آخه دنيا را نمي 

 تم با يه لبخند دوست داشتني فاطمه عوض كنم.خواس

رفتم شهر به ديدن دخترم. ديدم دست گلم پژمرده به نظر مي رسه، 
 بوسيدمش و پرسيدم:

 فاطمه راستش را بگو راضي هستي از اين ازدواج يا نه؟

فقط سرش را بزير انداخت و چيزي نگفت، من از سكوت او همه چيز را 
 فهميدم. 

عليك  آمد، بي احساس  مثل چوب خشك. سالم ساعتي گذشت، مصطفي
مصنوعي كرد و رفت اتاقش. من به فاطمه در آشپزخونه كمك ميكردم كه 
صداي مصطفي بلند شد: وردار بيار اون نهاري كه درست كردي ، آخه از 
كله سحر مشغول انجام وظيفه به امتيم، حاال آمديم استراحتي كنيم نه 

 غذايي نه غمخواري!

جله نهار را كه قورمه سبزي بود را براي مصطفي برد و سريع بر فاطمه با ع
 گشت.
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يكهو صداي خركي مصطفي بلند شد: اين چه غذايي درست كردي، مزه 
نداره، گوشتش نپخته ما را باش كه زن گرفتيم، ننه دستت درد نكنه با اين 

 زن گرفتنت!

شني حرف زدن مصطفي لمپني و بدون مرز بود. فحش و ناسزا هميشه چا
 حرفهاش بود.

تو زندان، او را تمام كننده مي ناميدند. هر كدوم از شكنجه گران نمي 
توانست از زنداني حرفي در آورد به سراغ او مي رفت. ريش توپي، گوشهاي 
بلند، سبيلهاي باريك و قيطاني، موي كوتاه، دندانهاي نامرتب  و زرد زنگ 

ايش آشنا نشده است. قد كه نشان مي داد  تا به حال مسواك با دندانه
بلند، پاي چپش مقداري كوتاه تر از پاي ديگرش بود، هنگام راه رفتن مي 
لنگيد، چشمهاي كوچك و فرو رفته، ابرو هاي به هم پيوسته، همه به 

 كمك هم در آمده بودند و قيافه ترسناكي را به وجود آورده بود.

خانه را محكم  مصطفي غرولند كنان بعد از ساعتي استراحت رفت و درب
 هم زد.

عجله داشت امروز تعداد زيادي را بايستي بازجويي ميكرد. براي هر قرباني 
سوژه و سناريويي داشت و روي آن فكر مي كرد كه چگونه آنها را به حرف 

 زدن! وا دارد.

آخر در دنياي دژخيمان، هنر، به بند كشيدن انسانهاي با اراده و 
كشيدنشان براي ديگران و آرزو و مقاوم است، انسانهايي كه نفس 
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آمالشان رضا و رفاه يك خلق محروم است، كساني كه در بند هم 
چون شيران ميغرند و مي رزمند و شالقهاي حراميان زمان روي 
عزم جزم آنها بي اثرند، هر چند هاشور تازيانه اين پليدان و درد 

فائق جانكاه را نمي شود ناديده گرفت، اما آنچه بر همه مشكالت 
 مي آيد ايستادگي، مقاومت در برابر اين  نابخردان است.

شكنجه گران بي اراده ترين، بيسواد ترين، لمپن ترين قشر جامعه 
آخوندي هستند، آنهايي كه انگل وار بقاي خود را در نفي ديگران 
مي يابند. اينجاست كه كشتن انسانهاي محروم در زر ورق فريب و  
دغلكاري و باپوش مذهب، بهشت و جهنم، كاتاليزوري براي اين 

همه چيز براي آنها آزاد، آزاد است، كودنهاي تاريخ مي شود كه 
قلمرويي نا محدود و بي انتها، در اين واديست كه ناراحتي ديگران، 
فقر و تنگدستي ديگران، رفاه و آسايش برايشان به ارمغان مي 
آورد. پاسدار و شكنجه  گر انرژيش را از شالق، بساط دار و درفش 

ترين انسانهاي كره  نها ترسو ترين، بزدل ميگيرد. بدون اين ابزار،آ
 ارضند.

مصطفي با عجله وارد محوطه زندان شد، سريع به اتاقي كه در گوشه راهرو 
 ».قبل از ورود در بزنيد«قرار داشت وارد شد. روي درب نوشته شده بود: 

راهرو منتهي به داالني باريك مي شد كه اتاقهاي تعزيز! در آنجا بود. بوي 
با دود سيگاري كه مصطفي و همكارش عرق و خون در هم آميخته بود و 
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مي كشيدند در هم آميخته بود. فرياد و ضجه شكنجه شدگان از روزنه 
هاي اتاق هاي بسته به گوش مي رسيد و آدم را به فكر وا ميداشت. راستي 

 اينجا كجاست؟

 5اينجا، دانشگاه! است، آموزشگاه!. پرورشگاه!، ندامتخانه!، هتل 
 ستاره! و...

جايي است كه قبل از اين كه انسان را بكشند، انسانيت بلي، اينجا 
را به دار كشيده اند. اينجا نبرد اراده ها با بي اراده ترين هاست. 

 اينجا در گيري مقاومت و ايستادگي با شقاوت و كينه ورزيست.

ساختمان زندان در يك محوطه بزرگي قرار داشت. درختان سر به فلك 
چمن، نشان از اين ميداد كه شايد روزگاري  كشيده، باغچه هاي گُل، زمين

نه چندان دور باغ ملي، محل گردش اهالي بوده است. گنجشكهاي گرسنه 
پاورچين پاورچين در صدد پيدا كردن قوت اليموت خود هستند. پرندگان 
بازيگوش و سپيد بال در پروازند. وزش باد هاي بهاري شاخه هاي درختان 

ولي در عين حال، گرچه آنها در جاي خود  و گُلها را بوجد در آورده، 
 اند و توان حركت ندارند ولي در جوهره اش آزادند. ايستاده

ولي چند قدم آنور تر زندان است، جنگ و جدل بر سر آزاديست، يكي 
 آزادي كش است و ديگري آزاد انديش و آزاديخواه و...

صداي مصطفي با قيافه اي پريشان و مضطرب وارد اتاقي مي شود كه 
 شيون و زاري  جواني همه سالن را پر كرده است.
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جعفر همكارش با شالق بلندي به كف پاي جواني با تمام غيظ و كين 
 كوبيد. حيوانيش  مي

 حرف مي زني يا نه، تا صبح هم شده اونقدر زجرت ميدم كه دهن باز كني.

كني شالق را بده من تا نشون  مصطفي رو به جعفر كرد، داري نازش مي
 چند مرده حالجه!» منافق«دم ب

كابل بلند را از روي ميز برداشت. دور مچش پيچيد، آنرا درهوا چرخاند و 
بر پاهاي زنداني با غيظي حيواني فرود آورد. معلوم نبود چند ضربه زده 
بود. مصطفي خسته شده بود به حالت استيصال و درماندگي افتاده بود. 

ي به صورت عرق كرده اش مي گاها لبهايش را گاز مي گرفت و دست
كشيد. براي چند لحظه به صورت  قرباني نگريست او را شناخت و بياد 

 آورد:

به گذشته نه چندان دوري مي انديشيد كه با سليمان همان فردي كه او را 
كرد، آشناست. چه روزهايي كه با هم در تظاهرات ضد شاه  شكنجه مي

د. خانواده او را مي شناخت. شركت مي كردند و هميشه كمك كار هم بودن
چند بار براي نهار دعوت شده بود. پدر و مادر مهربوني داشت كه با اينكه 
وضع ماليشان خوب نبود ولي در كمك به ديگران پيشقدم بودند و سليمان 

 چند بار به سلمان به لحاظ مالي كمك كرده بود. قدم مي شدند.
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جلو مصطفي عبور مي لحظات و صحنه ها مثل تصويرهاي سينمايي از 
كردند. بي حوصله شده بود. دستش را گاها به ريشش نزديك مي كرد و 

 مي خاراند. 

جعفر رو به مصطفي كرد : چته، به چي فكر مي كني. نكنه ناراحتي از 
 مي كنيم. آخه چته.» تعزير«اينكه منافقين را 

مصطفي خودش را جمع و جور ميكند و ميگويد : هيچي، چيزي نيست، 
 رم يه خورده درد مي كنه.س

بودند گويي چند سال به مصطفي گذشت. » تعزير«يك ساعتي كه در اتاق 
گاهاً در ذهنش آنچه ديده بود و بايد آنرا انجام دهد و صحه بر عملكردش 

 آمد : نفي يا اثبات پاسخ به هزاران چراها. بگذارد, به ذهنش مي

همين فرصت كوتاه   براي چند دقيقه بيرون رفت و صورتش را شست. در
 دنبال راه حلي بود كه چه كند!؟

 سرحال تر از قبل با يك تبسم مصنوعي وارد اتاق شد و رو به زنداني كرد:

خوب، براي انقالب من از برادر و خواهر خونيم نمي گذرم چه برسد به تو 
كه روزگاري نون و نمك هم را خورديم. تو را نصيحت مي كنم برگرد به 

هر كاري كه بشود برات ميكنم كه بري بيرون. زن برات  آغوش ملت. من
مي گيرم، كمك مالي مي كنم، فقط آدرسايي كه خواستيم و چند نفري 
كه با تو در ارتباط بودند را بگو، ما به آنها نميگيم ، قول ميدم، باشه. حاال 

 دهن باز كن و بگو، نزار روي سگيم باال بياد.
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تا فكر كني و گر نه همين امشب تورا حاال دو ساعت به تو فرجه ميدم 
 اونقدر زجر كش مي كنم كه بميري و فردا اين وقت ديگر در جهنمي!

رو به جعفر كرد: برو بيرون، سراغ منافق ديگر. امروز كار زياد داريم، وقت  
 تلف نكني!

 جعفر: چشم.

مصطفي: امروز تو بايستي چند نفر را تعزير كني. من بهت ميگم از كدوم 
چه سئواالتي بكني و چي بپرسي و چه نوع تعزيراتي را بكني، اگر  منافق

 سئواالتي داشتي بيا بپرس، دستت باز بازه.

در انتهاي راهرو زيرزميني بود كه چند پله پيچ داري داشت. جلو درب 
 ورودي مقداري كابلهاي پالسيده پالستيكي ريخته شده بود.

رده و باندپيچي شده كه لكه در راهرو باريك چند زنداني با پاهاي ورم ك
هاي خون خشكيده روي آن نشان از شكنجه هاي وحشيانه مي كرد، ديده 

 مي شد. همه زندانيان چشمبند داشتند.

پاسداري در راهرو قدم مي زد و هر از گاهي لگدي به آنها ميزد كه با هم 
 صحبت نكنند. 

حسن را ديد كه  مصطفي از پله ها به سرعت پايين آمد. در اتاق را باز كرد.
بازجو بود. پس از احوالپرسي گفت : آمدم كمكت، اين يارو گويا همكاري 

 نمي كنه؟ باشه خودم آمدم كه كار رو تمام كنم.
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ساله اي روي نيمكتي دراز كشيده و پاها و دستانش با  18-17جواني 
 طناب بسته شده بود.

ون خوش همه را مصطفي رو به زنداني كرد كه : آخر حرفها تو نزدي، به زب
 بگو تا آزادت كنم.

 زنداني : من چيزي ندارم

 مصطفي  : شماره پات چنده ؟

 42زنداني : 

 ميكنم 45باشه، االن شماره شو 

شالق را برداشت، دور مي زد و با غيظ ضربات پشت سر هم به كف پاي 
 زنداني  ميزد. 

كمك  سرو صداي زنداني فضاي اتاق را به لرزه انداخته بود. مصطفي به
پاسدار حسن اونقدر زنداني را شالق زدند كه ديگر صدايي از قرباني شنيده 

 نشد، بدون اين كه حرفي بزند، پرواز كرد.
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 فصل نهم:

 

 چند روز مادر فاطمه پيش دخترش ماند، چيزاي عجيب و غريبي مي ديد.

مصطفي روزانه فاطمه را كتك مي زد و او را تحقير مي كرد، شبها با 
پاسدارا مي آمدند وافور مي كشيدند و قتي نشئه مي شدند از شيرين 
كاريشان در شكنجه كردن جوونها با هم صحبت مي كردند و مي خنديدند 

 و هر ساعتي مصطفي اورد ميداد: چاي بيار، غذا بيار و... 

 مادر  مي گفت:

يش از دخترم سلب شده بود، روز بروز الغر تر مي شد، نگرانش بودم آسا
كه چه كنم. فاطمه مرا دلداري مي داد: بايد صبر و حوصله داشته باشم، 
شايد خدا اين سرنوشتو برام مقدر كرده، مادر نگران من نباشيد، خدا 

 بزرگه! 

فاطمه صبح زود بيدار شده بود، مادرش خواب بود، رفت وضو گرفت، 
 نمازش را خواند و با خدا راز و نيازكرد:

 كريما!

 گرفتار آن دردم كه تو درمان آني، بنده

 آن ثنايم كه تو سزاي آني من در تو چه دانم؟

 توداني! تو آني كه گفتي من آنم! آني
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 مادر بيدار شد، فاطمه  چكار مي كني كله سحر ننه جون.

 از مي خوندم.فاطمه: چيزي نيست ننه جون شما استراحت كنيد، نم

مادر بيرون رفت وضو گرفته برگشت. نمازش را خواند و بغل فاطمه 
نشست. دستي به سر و روي او كشيد و او را بوسيد: عزيزم قربون شكل 
ماهت شم، نگران نباش خدا خودش راه و چاه را نشونت ميده، توكل به 

 خدا داشته باش، ننه جون.

صداي لكوموتيو هاي ذغال از اتاق مجاور صداي خرناسه هاي مصطفي 
سنگي كه وارد تونلي مي شوند را تداعي مي كرد و مثل پتكي بر شقيقه 

 انسان ميكوبيد.

فاطمه رو به مادر كرد و گفت: ديروز كه شما در آشپزنونه بوديد، خانمي 
زنگ زد و پرسيد: شما آبجي آقا مصطفي هستيد، كه گفتم بله تا ببينم 

 چي ميگذره!

آبجي، من زن آقا مصطفيم. به او بگو خرجي ماه را  بفرسته، خانم: سالم 
 من و دو بچه اش گرسنه ايم، گرسنه ايم.

سعي كردم ادامه بدم از خانم پرسيدم راجع به مصطفي، گفت: آبجي دوره 
مردايه، مصطفي تا جايي مي دونم سه چهار تا زن داره، خدا مي دونه چند 

 تا صيغه و...

 ديگر خالصي از اين ماجرا برايش مشكل بود.فاطمه حامله شده بود، 
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صبح مصطفي  بيدار شد، خميازه كشان بسراغ فاطمه آمد: سريع  8ساعت 
 صبحانه را بيار، عجله دارم !

مادر بغضش گرفته بود. نتوانست خودش را كنترل كند. انباني از درد و 
ه عذابي كه بعد از ازدواج فاطمه با مصطفي در اندروني ضميرش جاي داد

بود، با ديدن مصطفي و شنيدن حرفهاي فاطمه، همانند فنر انباشته اي بود 
كه يك ضربه، يك نيشتر بر دردو آالم فرو خورده مادر غليان كرد و همه 

 چيز را با لحني تند به مصطفي گفت:

نا سالمتي  تو داماد مايي! آبروي ما را بردي. تو آدم نيستي، حيواني، چرا 
دخترمو روزانه شكنجه و خونين مالي ميكني، تازه  اين همه ظلم ميكني ،

تو گفته بودي قبل از ازدواج با فاطمه كه تا به حال زن نداشتي! حاال خدا 
 مي دونه چند تا زن را بدبخت كردي، تو شيطون را درس مي دي!

يكهو، مصطفي عصباني و مثل بشكه باروت منفجر شد. رو به مادر كرد و 
اش، عصر كه بر گشتم  بايد رفته باشي، اينجا گفت: ننه مواظب حرفات ب

خونه منه، برو  تو روستات، همونجا بمير و ما را خالص كن! حاال مگه چي 
شده. بله من چند زن دارم به كسي مربوط نيست. تو بايد افتخار كني كه 
دختر تو كه هيج كس سراغش نمي رفت را انداختي گردن من! حاال زن تو 

 ثل ريگ زياده و...مملكت براي ازدواج م

 مادر: غلط كردي حيوان، تو انسان نيستي، تو شكنجه گر و بي رحمي.
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فاطمه با غيظ رو به شوهرش! كرد و گفت: خاك تو سرت، خجالت نمي 
 كشي به مادر پيرم اين همه بي احترامي مي كني، خدا ازت نمي گذره!

ميرسم، مصطفي: مرا بيشتر از اين عصباني نكنيد و گر نه حسابتان را 
 درسي  به شما ميدم كه تاريخ بنويسه!

با عجله به اتاق مجاور رفت و شالقي را كه هميشه براي ادب! كردن فاطمه 
استفاده ميكرد برداشت. قيافه اش عوض شده بود. چشمانش قرمز و 
خونگرفته، صورتش به سرخي گرائيده بود. خودش را در اتاق شكنجه مي 

كند، در زندان شكنجه كساني كه شايد تا ديد. حاال برايش چه فرقي مي 
به زمان شكنجه نديده باشد، حاال اتاق خانه اش زندان و قربانيانش، زن و 

 مادر زنش بودند.

مادر ايستاده بود مي خواست بنشيند. سختش بود كمرش بدجوري درد 
ميكرد. هنوز ننشسته بود كه مصطفي لگدي به مادر زد. مادر روي زمين 

زد: خدا از او نگذره، تو جاني هستي، تقاص  داي بلند فرياد ولو شد و با ص
 اين كاراتو مي گيري خيلي زود. 

فاطمه در خواست ميكرد: تو را به خدا او را نزن، هر باليي كه ميخواي سر 
 من بيار و...

كو گوش شنوا، فاطمه و مادر را  شالق كش ميكرد، فرياد آنها با تهديدات 
 م آميخته بود و فضاي ساختمان را گرفته بود.و رجز خواني دژخيم در ه
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همسايه ها از پنجره ها به خانه مصطفي نگاه مي كردند، ولي مي خواستند 
 از اين پاسدار دژخيم به نحوي دوري كنند.

 مصطفي خسته شده بود، مادر و فاطمه گريه مي كردند.

ن آدم چقدر مادر: انشااهللا خدا ترا به زمين گرم بزنه، خدايا شاهد باش كه اي
 پست و رذله.

مصطفي دست مادر را گرفت كشان كشان تا درب منزل برد. درب را باز 
كرد و او را بيرون خانه انداخت و درب را قفل كرد. هر چه فاطمه خواهش 

 مي كرد، گريه مي كرد بر دل سنگ او اثري نداشت.

ها بود، حاال، دختر اين ور درب، مادر آنور درب، هر چند درب حايلي بين آن
 اما غليان احساسات اين دو زبانه كشيد و بر قلوب انسانهاي ديگر نشست.

چند رهگذر كه مادر را در اين حالت ديدم او را به خانه قمر خانم كه 
 دويست متر دور تر از خانه مصطفي بود بردند و به او رسيدگي كردند.
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 فصل دهم:

 

د، مي ديد كه همه آرزو هايش مادر با خاطره اي تلخ، بدني كوفته و دردمن
 به خزان گرائيده است.

به روستا برگشت، شمسي خانم خوشحال شده بود، مادر را تر و خشك 
 كرد و برايش چاي و مقداري غذا آورد و او را تنها گذاشت.

شمسي خانم بعد از ساعتي برگشت. خوب مادر بگو، حال عروس خانم 
 چطور بود؟

جون، باورم نميشه كه چطور دسته گُلم  مادر: دست رو دلم نگذار شمسي
 را به يه پاسدار دادم، خودم كردم كه لعنت بر خودم باد.

 شمسي خانم: چرا خودتو اذيت ميكني و آزار ميدي، خدا بزرگه.

مادر همه چيزهايي را كه ديده بود به شمسي خانم گفت و او را مطلع كرد 
 و...و چند بار تكرار كرد: شنيدن كي بود مانند ديدن 

مادر خداحافظي كرد و لنگان لنگان به طرف اتاقش رفت، بعد از چند 
 دقيقه به نماز ايستاد، نمازي كه نيازش بود، از سر صدق و صفا بود.

 خدايا: 

 راضيم به رضاي تو، اي تنها اميد محرومين. 
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 دختر و پسرم را در كنف حمايتت بگير و ياريشان بكن. 

         ÷        ÷        ÷    ÷ 

فاطمه در فرصتي مناسب، چند يادداشت پراكنده اي كه هر از گاهي مي 
نوشت و در محل امني مخفي كرده بود را بيرون آورد و آن را بار ديگر 
خواند: بي تفاوتي، خنده و گريه، هر جا بسته به موقعيت است، زمان و 

شود و  مكان حادثه و موقعيت نظاره گر. به فرض، اگر طناب جراثقالي پاره
انساني كه قرار بوده حلق آويز بشود فرار كند با نصفه طناب به گردن. 
خوب هر آدمي بسته به موقعيتش و طرز تلقي و مواضعش نسبت به 
محكوم، با اين وضع عكس العملي نشان مي دهد. شايد يكي دو نفر 
بخندند، تعدادي گريه كنان روي برگردانند و يا محل را ترك كنند. و عده 

در اعتراض بر ضد اين جنايت راه را بازكنند. اما در اين ميان، اگر يكي اي 
از دژخيمان در جلد تماشاچي، يقه محكوم را بگيرد و سر طنابش را به 
بقيه طناب گره بزند، بعد هم بچه چند ساله اش را بلند كند و بگذارد 

آن پشت گردنش تا بهتر زجركشيدن و جان كندن انساني را ببيند... و از 
لذت ببرد و از اينكه نقشي در از بين بردن انساني داشته باد به غبغب 

 بيندازد و ...

آدمها مي ميرند، سكته مي كنند، زير ماشين ميروند، گاهي حتي كسي 
عمد از باالي صخره اي پرتشان ميكنند پايين، اينها البته مهم است، ولي 

و ببيند كه نيستش، مهمتر همان نبودن آنهاست. اينكه آدم بيدار شود 
كنار تو خالي است، بعد ديگر جاي خاليشان ميماند و مشتي خاطره و 
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آرزوهاي پرپر شده و به ثمر ننشسته، آرزوها و اميدهايي كه ديگري فردي 
نيست بلكه متعلق به يك جامعه و توده هاي مردم است. مهم انتخاب  

ايط طاقت لحظه اي ميان مرگ و زندگي نيست، مهم تاب آوردن با شر
 فرساست، آنهم به مدتي طوالني.

وقتي يكي براي زنده ماندن تن به هر ذلت و خواري مي دهد، يكي هم 
بايد پيدا شود كه بگويد نه، من نيستم.  و راه و روش زندگي و چگونه و 

 براي چه ماندن را بياموزد.

چگونه گاها آدم خودش را هر لحظه گول مي زند و در انتظار معجزه و 
يير است،كه ديگر تكرار و تكرار آه و فغان، درد و شكنج رخت بربندد و تغ

ديگر از آدميان اخمو، كج قامت و پر و بال شكسته و در خود و جواناني كه 
قبل از رسيدن به سن شكوفايي پير گشتند و در ورطه تباهي و سياهي 

ند، اين آخوندهاي جالد و خون آشام فرو رفتند و جان دادند و جان مي ده
 اما تسليم نشدند.

شايد خدا انسان را در هر لحظه مي آزمايد كه مسير و راه و روشش را 
خودش آنطوري كه دوست دارد تعيين كند و يا در گوشه اي بنشيند و در 

 ته دل بر آمران و بانيان اين وضع اسفبار نفرين كنند!!

اومت چطور فراموش كنيم، نوجوانان، جوانان از دختر و پسر چگونه مق
كردند و شهيد شدند وحتي از دادن اسمشان خودداري كردند، چگونه 

 ناديده بگيريم.
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قهرمانهايي كه با عزمي آكنده از عشق خدا و خلق به پاي دار رفتند و بر 
خميني و دژخيمان و به هويت بودن آنها خنديدند و رستگار شدند. آيا 

ي كند با عشق و عاطفه زندگي را دوست نداشتند. اتفاقًا آنكس كه مبارزه م
اي عميق به وسعت دريا به زندگي عشق ميورزد و اثبات اين زندگي بدون 
ظلم و ستم را با فداي خويش محك مي زند تا در فرداي آزادي، كينه و 
دشمني جايش را لبخند و اشك و عشق و عاطفه بدهد. به همين دليل 

 رفت هرگز ...است، هيچ وقت آب خوش از گلوي آخوندها پايين نخواهد 

فاطمه تصميمش را گرفته بود، ديگر با مصطفي دهن به دهن نمي شد. بي 
كرد. اولين فرزندش را بدنيا آورد. كسي نبود به او كمك كند،  اعتنا يي مي

توانست به خانه آنها بيايد، همه چيز در سكون و تكرار  مادرش  ديگر نمي
بود، اسمش را مريم مي گذشت. دلخوشي او حاال دختر  قشنگ و زيبايش 

 گذاشته بود.

هر روز  به اين فكر مي كرد كه چگونه او را از پاي در آورد. گاهاً  طفل 
شير خوارش مانع عمل ميشد، ولي بر اين باور بود كه ديگر نمي تواند با 
يك دژخيم زندگي كند، كسي كه خون انسانهاي بي گناه را مي ريزد. 

 ندارد. كسي كه ديگر خوي و احساس  آدمي را

هميشه در آشپزخانه روي كارد بزرگي كه در قفسه گذاشته شده بود 
متمركز ميشد. آن را بيرون مي آورد و آنرا در مچش مي فشرد و با خود 

 صحبتها مي كرد.
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يك شب مصطفي و چند نفر از دوستانش!  به خانه آمدند،  فرمانها چپ و  
النه پاسدارها، گريه راست صادر مي شد. تهديدات، زورگوئيها، خنده بزد

نوزادش كه بي تابي ميكرد، همه در هم آميخته شده بودند و او را در رابطه 
 با تصميمش مصمم تر ميكرد.

فاطمه با خودش نجوا مي كرد، االن بهترين وقت است. دنبال شكار لحظه 
مناسب بود. تا دير وقت دنبال اجراي فرمانهاي مصطفي بود. خسته و 

خوارش خوابيده بود. به چهره آرام و زيبايش  هالك بود. طفل شير
دانم اگر بزرگ بشي  نگريست و گفت: مادر جان، عزيزم مرا ببخش، مي

نميتوني سرتو بلندكني و بگي پدرم شكنجه گر بود. من او را از پاي در 
ميارم. من قاتل نيستم اما زندگيم را فدا مي كنم كه ديگر اين جانيان 

داشته باشند و هميشه از سايه خودشان بترسند جرئت اين همه جنايت را ن
 و...

مصطفي خواب بود. او را بيدار كرد و با صداي بلند گفت: من انتقام خانواده 
 ام را از تو و پدر دجالت مي گيرم، خاطر جمع باش.

مصطفي گويا نشئه گيش پريده بود، گيج و منگ شده بود، انتظار اين 
ند شد و در رختحوابش نشست. چنين برخوردي از فاطمه نداشت. بل

فاطمه در يك چشم به هم زدن اسباب كار ! را از  زير پيراهنش  بيرون 
آورد و قبل از  اينكه مصطفي به خود  بيايد كارد تيز و برنده را با تمام 

 توانش در قلب او فرو برد. 
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مصطفي فرياد زد: خدا لعنتت كنه اي زن، سوختم، سوختم، كمك، كمك، 
و كندتر شد او در خونش در غلتيده بود. چشمانش باز، شايد صدايش كند 

 تاريكي  را ميديد و روحش به تاريكي و ظلمت پرواز كرد.

فاطمه سراسيمه با دختر شيرخواره اش كه در بغلش مي فشرد از حياط 
دويد و با صداي بلند گفت: من مصطفي را  به سزاي  بيرون آمد، در كوچه 

كشتم، او شكنجه گر، نامرد و فاسده، كارش را  اعمالش رسوندم. من او را
 تمام كردم.

از صورت فاطمه با آن هيجانش، يك آرامشي هويدا بود، كه نشاندهنده 
 رضايت از كارش بود. 

كوچه شلوغ شد، همسايه ها بيرون آمده بودند، پچ پچ زنان شروع شد، 
آبجي جوانهاي محل خوشحال شده بودند و جواني فرياد زد: دست مريزاد 

 و...

پاسدار ها سريع سر رسيدند و او را داخل خودرويي انداختند و با سرعت  
شدند. صداي فاطمه هنوز به گوش مي رسيد: آره من كشتمش، حقش  دور 

 بود و...

 به نظر مي رسيد فاطمه راحتي وجدان داشت.

كودكش گريه مي كرد. دستانش را دستبند زده بودند. با زحمت او را مي 
اي را  گريه مي كرد. گريه مادر و كودك شير خواره فضاي غمزده بوسيد و

 بوجود آورده بود.
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پاسدار ها و چند دختر معاويه او را احاطه كرده بودند. هر يك متلكي، 
 چيزي مي گفت: بدبخت كردي خودتو، اعدامي، سنگسار ميشي و...

 او را به زندان بردند.

خواسته بودند كه همكاري كند تا  بارها و بارها او را شكنجه كردند. از او
حكم اعدامش را به حبس ابد تقليل دهند و اگر خوب همكاري كند،  سال 

 به سال از مدت زندان كم مي شود و سريع آزاد! مي شود.

او نپذيرفت، در زندان با هوادران مجاهدين آشنا شد و از آنها روحيه 
 گرفت.  مي

كه وسايلش را آماده كند و به چند ماه ديگر گذشت. يكروز اطالع دادند 
زندان ديگري منتقل  ميشود. او با همه زندانيان خدا حا فظي كرد. همه 
زندانيان زن به او عالقه داشتند. از رك گويي، صفا و صميميت و يكرنگيش 

 بارها سخن مي گفتند. 

فاطمه گريه اش گرفته بود، كه دوستان با وفايش  را بايد ترك كند، شايد 
 يگري  در كمينش نشسته است!ابتالي د

ساعتي بعد، فاطمه و يك زنداني ديگر را دست بسته بردند، حوالي ظهر 
خودرو استيشن آنها با يك كاميون تصادف كرد. فاطمه و فرزند دلبندش 

 كشته شدند.

هر چند ، فاطمه در جواني پر پر شد، اما نفس جنگيدن و ايستادگيش ماند 
 و ورد زبانها افتاد و...
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 ل يازدهم:فص

 

مادر همه حرفهايش را زده بود، چيزي در اندروني ضميرش جاي نگذاشته 
بود، گويي به جاي ارث و ميراث فقط انبوه يي درد و رنج و تجربه را قبل از 

 مرگ به پسرش حسن داده است.

مادر از حسن خواست كمك كرد كه دراز بكشد. حسن به آرامي مادر را به 
سر مادر را مرتب كرد و لبه تخت مادر نشست و  اتاقش رساند و بالش زير

 كرد.  با دستمالش عرقهاي مادر را پاك مي

 به دكتر زنگ زده بود و منتظر او بود. 

حسن دست مادر را گرفت، آن گرماي قبلي را نداشت و بسردي مي 
 گرائيد. 

مادر با همه توان و احساسش دست پسرش را گرفته بود و به چشمان او 
ود، نمي توانست حرفي بزند، ولي نگاههاي مادر و فرزند در هم خيره شده ب

گره خورده بودند. اگرچه سكوت حاكم بود، ولي مادر مي فهميد كه حسن 
همه حرفهايش را باور كرده است و حسن ميدانست كه مادر او را به خاطر  

 همه نا كرده هايش بخشيده است.
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ف به اتاق مادر نشسته بود و كبوتري سپيد بال و زيبا در بيرون پنجره مشر
با نوك كوچكش هراز گاهي، ضربه يي به شيشه پنجره مي زد، شايد 

 ميخواست بنوعي جلب توجه كند.

 حسن او را ديد، زيبا و بازيگوش و رها، كبوتر داخل اتاق را مي نگريست. 

 دكتر آمد سريع نزد مادر رفت، مادر تمام كرده بود.

و بغض فرو خورده ساليان را تركانيد و  حسن خودش را روي مادر انداخت
با خود نجوا كرد: مادر  تو انسان شريفي بودي، مادر مرا ببخش، مادر من 
ديگه حسن بي تفاوت قبلي نيستم، همان راهي را مي روم كه تو طالبش 
بودي، راهي كه ديگر زندان و زنداني  برچيده شود و حكومت مردمي زمام 

 ي من راه مجاهدين را  انتخاب مي كنم.امور را به عهده بگيرد. بل

 مادر آنگاه تو و خواهرم در خنده هاي مردم و آزادي آنها زنده ايد. 

كبوتر سپيد بال بلند شد چرخي زد و به پرواز در آمد، اوج گرفت و ناپديد 
 شد.

 حسن با خودش گفت: مادر و خواهرم مثل همين كبوتر آزاد و رها شدند... 
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