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  :قدمهم
  

، نواین استان در است يشهر )یعرب زبان به( سنجار  یا )يکُرد زبان به (شنگال
 نفر هزار 88 از شیب، 2013 سال در آن تیجمع هک. عراق يباختر شمال در

ز ا یتیاقل و. هستند يد ایز يکردها از شهر  این مردم تاکثری. است بوده
 یزندگ آن در انیعیش از هم يتعداد و یسن هاي عرب و یحیمس انیورشآ
  .کنند یم

 شهر، داعش همان  یا شام و عراق سالمی ا دولت يروهاین 2014 اوت در
 از اعم، ینظام ریغ افراد از نفر 2000 و. آوردند در خود تصرف به را شنگال
  صالخیار ها یسن و هعیشمسلمانان  و انیحیمس طور همین، انید ایز تیاکثر

  .داد رخ اوت 7 و 6 در اتفاق  این .کردند
 ي حمله یک انیپا در، وریسمتر  نیروهاي مبارز با2014 دسامبر 20 روز ر د
 داعش مبارزان ي سختانه سر مقاومت اام، کردند يشرویپ شنگال شهر تا بزرگ
 در خود تصرف به را شهر تمام نتوانند تا شد موجب شهر یجنوب قسمت در

 گروه و شمرگهیپ نام با کردستان میاقل  نظامی يروهاین بعد يروزها در. بیاورند
 کارگران حزب به وابسته خلق مدافع و يد ایز داوطلب يروهاین ومتمقا

  .رندیبگ پس داعش انیحرام از را شنگال شهر توانستند رشادت با کردستان
 را مردان داعش نیروهاي. شدند پناهنده سنجار هاي کوه به يد ایز هزار ها ده
  . بردند می اسارت به را کودکان و زنان و کشتند می
 جهاد يبرا را آنها بعد و کردند می یپ در یپ هاي تجاوز گانزیدوش و زنان به
 منطقه  این در يادیز اریبس تجنایا. فروختند می برده عنوان به  یا بردند می نکاح
 جهان یخیتار عیوقا نیتر دلخراش و نیتر عیشن از خود نوع در که افتاد اتفاق
  .است



 

 و فروختند می متیق نیباالتر به را ساله نه تا یک دختران داعش يروهاین
 معاوضه سالح  یا و نفت، نیبنز هاي بشکه با را زنان از یبعض یگاه یحت
 انیم را آنها و کردند می تجاوز ناهگ بی دختران به بارها روز یک رد. کردند می

 شیب دختران  این از یبعض که ییجا تا .خاندندچر می دست به دست گریدیک 
  .داشتند مختلف صاحب 6 از

 یزنان دالور و مردان دیرش، عراق و ایران  کردستان ي شمرگهیپ يروهاین
 کردند می فدا مظلوم مردم و درک نیسرزم و ناموس يبرا را خود جان که هستند

،  ایرانیمردان و جوانان، روهاین  این نیب رد. کردند می ایاح را ثاریا  یواقع يمعنا و
 مردم و  عراقکردستان شمال مردم از ياریبس به که هستند و بوده یمردان راد
 نیحس امام و )س (نبیز حضرت مطهر حرم از دفاع يبرا و کردند کمک هیسور

 ناموس از دفاع، حرم از دفاع یمعان از  یکیبسا چه دادند و را خود جان) ع(
 قرار اعمال نیتر انهیوحش مورد که است يگرید پرستان تا یکو منطقه مسلمانان
  .اند گرفته
 و عراق لشما در نواین استان در که هستند یهای کرد از یتیاقل ؛انید ایز و اما
 ي درجه نیباالتر، تیاقل  این اعتقاد اساس، کنند می یزندگ هیسور در نیهمچن
 نه انید ایز .است انیتزرتش يخدا همان پاك زدانی .است پاك زدانی  ؛یعنی، حق
 را واحد و احد خداوند آنها هبلک. پرست آتش نه و هستند پرست طانیش

 هزار 600 حدود ایدن در تشانیجمع که ستنده یممرد انیشا  .کنند می پرستش
 یزندگ آلمان در و هیسور و  ترکیهکردستان، عراق کردستان در و است نفر
  .کنند می

 با یقیحق هاي قسمت. استنویسنده  لیخت و قتیحق از تلفیقی رماناین 
 مناطق میمق  مسلمانو يد ایز هاي خانواده يبرا شده حادث اتفاقات به توجه
 در التمیتخام  کرده یسع و ست به نگارش در آمده انواین استان و عراق شمال
 دیام به، باشد یحماس عیوقا یگاه و عاشقانه هاي جنبه و یزندگ نیروت اتفاقات

  .همراهیتان



  

  
  
  
  

  فصل اول
  

 دهانش سقف به  زبانش.بود شده خشک  دهانش.آمد مین باال فسشن
 دردي، کشید می که ینفس هر سوخت؛ می چشمانش. بود دهیچسب
  .گرفت می فرا را وجودش تمام فرسا جان
 ي هیسا از فشرد و شیپهلو يرو را دستش .زد می گنلَ داشت گرید

 ! نیستکوچه در یکس که شکر را  خدا.رفت جلو  ترس با و آهسته وارید
  .نبود شانیدایپ انگار

 "خدا یا... خدا ای" ذکر  با.اند رفته شهر مرکز به آنها که دانست می
 آن در دوماه  این یط در که  اي خانه رنگ دیسف درِ حاال .رفت تر جلو

 يها ترك، شد داریپد لبانش بر که  لبخند.دید می را بودند کرده یزندگ
 به خون شور ي مزه و ختیگس هم از، اش دهیکخش هاي لب کوچک
 حال به تا اش خدا خانواده دیام به که بود دواریام هم  هنوز.دیرس زبانش

 را او توانمندشهاي   دستبا  مادرش نیاز داشت تاهب. ندباش نرفته لو
  .کند درمان

 را آن اًمدع، بود باز حیاط  در.دیرس اناش خانه کوچک در به باالخره
  بود؛ رفته و گذاشته باز هم را ها اتاق يدرها یحت. بود هگذاشت باز
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  اول.بود سکنه از یخال خانه که  انگار.دیرس می نظر به تر یعیطب طور این
  .بست را در آهسته و شد وارد. نبود يبر؛ خدیکش سرك داخل به

. بود عقل شرط اطیاحت ماا، ستین یکس جا  این دانست میکه   این با
 قبل از که را يبلند يفلز ي لهیم .بست آهسته را در، دش وارد! مگرنه؟
 باز در طور این  .انداخت در پشت و برداشت، بود گذاشته کنار آماده

 زیبرانگ شک جا  این شب مهین تا، داشتند شانس کمی  اگر  فقط.شد مین
  .شد مین

، بودند هزد روغن را خانه یآهن در شیپ ماه که کرد شکر را خدا
 پشتجا   همان،شد تمام کارش تا .شود خبردار یکس که ددا مین صدایی

 اناش یزندگ هم قبل ي هفته تا یحت یراست"؛ کرد فکر .کرد سقوط در
 قرار، آوردند در جا  این از سر آنها که شد  چهاصال، بود نیریش چقدر

   "... اما، باشد زیانگ دل يسفر بود
 .خواست می آب  کمی  دلش.آورد نییپا اش شانه يرو از را اش اسلحه

. رفت شیپهلو سمت به باز  دستش.کرد می افاقه هم وانیل نصف دیشا
  این واندبت که کرد مین هم را فکرش  هرگز.داشت يزیخونر  وسوخت می
  .کند تحمل را درد همه

 .شد آرام شدل، شده تلنبار هیاثاث دنید با و کرد نگاه اطیح کنار به
  .بنوشد آب کمی  و ؛برود آب ریش سمت به توانست می حاال

 دهانش و کرد باز را آن و رساند آب ریش به کشان کشان را خودش
 .بود خورده آب ولع با. شد رابیس، را سرش بعد، گرفت آب ریش ریز را

 و فشرد را شیپهلو هم باز .است بد شیبرا  این از شتریب که دانست می
  .دیچیپ خودش به درد از

 اطیح گوشه به .برداشت هم را لحهاس و شد بلند شیجا از یبدبخت با
  صندلیو کهنه فرش مثل، کهنه اثاث يادیز مقدار که ییجا، رفت

 زحمت با و  یکی یکی.بود ختهیر آنجا، ينخور درد به زیچ هر و شکسته
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 کیدر یک گوشِ چهار یآهن در د؛یکش هم را کهنه میگل و زد کنار را همه
  .بود آب ي خزانه درگاه  این .دش دایپ، متر

 مکث کمی  از بعد و یمتوال ضربه سه مادرش؛ با اش یقبل قرار طبق
. کرد را کار این  گرید بار یک نانیاطم يبرا بعد .زد جدا ي ضربهیک 
  :گفت که بود مادرش يصدا، دیشن را  اي آهسته يصدا
  .اومده ارمیآم... ریبگ قوه چراغ نیآو -
 .شد رانده باال به در کمی  و کرد باز را قفل انگار، لحظه چند از بعد 

 را آن و دیکش باال را در دست دو با در يباال زده زانو طور همان آمیار
  :گفت دهیبر دهیبر  وداد هیتک پشت وارید به

  !مادر -
  :گفتردي ک زبان به که دیشن را مادرش بغض پر و فیضع يصدا 
  .اریآم)ینفسم،  میچشم، یجونم( می ناسه هه... یچاوم... یانمیگ -

  :گوشش را نوازش داد نیآسر يصدا
  !داداش سالم -

  :گفت و زانشیعز وجود از دش خاطر آسوده اریآم
  !باال بفرست  رومان دختراما -

 خواهرش  اول.فرستاد خزانه درون یکیتار سمت به را دستش
 برادرش دستان در را دشیسف و کوچک دست. آمد باال ها پله از نیآسر

 باال را او توانش نیآخر با آمیار .دیکش باال را خودش کمی . گذاشت
. فشرد را او محکم و انداخت برادرش آغوشِ به را خود دخترك. دیکش
  :گفت خواهرش گوش کنار و دیکش آه درد از اریآم

  !شه؟اب. ییوصدا سر چیه بدون خونه يتو برو !نیآسر -
 آب را برادرش دل اش یآب درشت چشمانِ. داد تکان يسر نیآسر

 که کرد شکر را خدا. بودند شده دهیژول اش ییطال لندب يوهام. کرد
 این، نه؛ روز سه  این بودند دهیکش چه. هبود امان در االن تا خواهرش
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  !هفتهیک 
 نگاه اریآم به  حتی.آمد باال مادرش کمک بدون که بود نیآو بعد نفر

 چشمان در را  اشک لرزش اریآم .داد سالم ریز به سر فقط. نکرد هم
، دبو کبود اش گونه و بود بافته را دارش موج يموها. دید شا اي قهوه

  .بود هشد مرده خون هم شهای لب کنار، بود زخم اش یشانیپ. هم گردنش
 دهید که آنچه از، خورد را خونش خون. شد خون دلش. دیلرز نگاهش

   .خواهرش ي شکسته دل از گرفت دلش .بود
 خواهرش که دقیقا دانست می ن.رفت ساختمان سمت به حرف بی نیآو

 درد از مفاصلش تمام .دیکوب سفت نیزم به مشت با...  یا و لنگد می
 خواست می .کرد می پرت ماجرا از را حواسش درد  این اما. ندشد منفجر

  !شد؟ می مگر  اما.بود دهید آنچه کند فراموش تا
 و ساك اول و گذاشت درگاه ي لبه را دستانش. آمد باال مادرش بعد 

 او پسرش دنید با و آمد باال خودش بعد، فرستاد رونیب را یپشت کوله
 گرفت فاصله او از اریآم ي ناله دنیشن  اما با.دیکش آغوش در محکم را
 سرش بر یدست دو، بود ختهیر نیزم يرو که یخون قطرات دنید با و

  !بودزخمی   پسرش.دیکوب
 ،انداخت ساعدش يرو را ساك زود، نکرد گم را شیپا و دست اما
 را پسرش بغل ریز و برداشت را اسلحه، کرد زانیآو دوشش به را کوله

  :زد صدا را نیآو. برد ساختمان داخل به را او .کرد بلندش و گرفت
 گرم آب کاسه یک !بکش رو ها پرده !ببند رو ها در ایب !نیآو... نیآو -
  !خورده ریت اریآم !کن

 در که برادرش دنید با نیآسر .آمد مادرش سمت به مهیسراس نیآو
 يواه، اما مادرش. شد ریسراز شاشک، بود شدن هوشیب حال

  با.داشت هم را بود خودش شکل دقیقا افهیق نظر از که وچکشدخترک
  :گفت یمهربان
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 درستش  من!بخواب جا همون و بزار بالشت! دخترم ستین يزیچ -
  .کنم می

   .نشست وارید کنار ان ترس کوچک دخترك
 مطالعه چراغ  مادر.بردند یاتاق به را برادرش، مادرش کمک با، نیآو

  طرف به هم نیوآ. کرد میتنظ را آن نور پسرش روي. آورد را
  .گفت می ذکر لب ریز در ما.رفت آشپزخانه

  :گفت رنج و درد از فیضع يصدا با و ناتوان، اریآم
  !باش زود، یکن می يکار هر .میبر شب مهین تا دیبامان ما -

 از نیآو که را  میسر. دیکش پسرش سر يباال ار یرخت چوب مادرش
  .نداد را پسرش جواب. کرد زانیآو بود؛ آورده خچالی 

. آورد را شوهرش یپزشک کیف، کرد یضدعفون را شهای دست
،  پنس.بود آورده و کرده لهیوس از پر جا  این به آمدن موقع همانکه

 یچیق با .دکر فیرد توانست می که را چه هر و ها انبرك و غیت، یچیق
 رونیب شیپا از را شلوار و کرد باز را کمربندش. دیبر را پسرش راهنیپ

  !استیباح چقدر سرش پدانست می، انداخت شیپا يرو را ملحفه .دیکش
 نگاه او به ادر م.گذاشت مادرش کنار را گرم آب ي کاسه و آمد نیآو
  :گفت و کرد
، هست فیک يتو التکس ستکش د!دخترم کن یضدعفون رو دستت -

  .طالست وقت !باش  زود!دستت کن
 هاي لب و دشیرش برادر رنگ بی صورت دنید با اما .بود دودل نیآو

 زده زل نیآو به ختیر می  اشک آن از که یچشمان با  کهاش هشد دیسف
  .شد کار به دست عیسر، بود

! بود خواهرش هاي زخم از برادرش درد که دانست می چه اما... اما
 روزها، بود هم اگر  یا و ستین شیبرا  میایالت دانست یم که یهای خمز

اندك بود در ،  درد تیري که خورده بود.شوند درمان تا دیکش می طول
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  .برابر درد روحش
  :گفت نیآو به رو مادر

 تونه می، نشه هوشیب اگر چون .بهتر البته! میندار یهوشیب مواد -
 در صداش تا، شدهان يتو بزار دستمال. بشه بلند جاش از شب نصف

  .ادین
، کرد نذر موقع همان .داشت شک، بود زده که یحرف به هم خودش 
 يرو اهللا بسم یک با  وبرداشت را تیغ. برود شیپ درست زیچ همه که

 رونیب خون و هیال  الیه به.شد باز هم از پوست .دیکش پسرش پوست
 پسرش بدن در دست، سوخت می قلبش که یحال در و استرس  با.زد
 يادیز سرش پکه دانست می .بکشد رونیب را ریت توانست باالخره  ودبر

  .امدین در هم شیصدا یحت  کهبود کرده تحمل
  :گفت دیلرز می که نیآو به رو 
  بیا.نزده بیآس اش هیکل به شکر ور  خدا.کنم هیبخ دیبا !جلو ایب -

  !دخترم
، بود دکتر، داشت تجربه که است  درست.زد را هیبخ یسخت به و
است  درست .بود مقابلش در پسرش حاال اما، بود درست ها این  ي همه
اما پسرش بند دلش ، دادند جان دستش ریز ها یلیخ شیپ روز چند که

  :گفت دخترش به و زد آب در را حوله.  بود
  .الزمه! اریب رو آب هیبق برو -
 شده خشک هاي  خون.زد کنار را آن و رفت ملحفه سمت به خود و 
 زخم يرو اطیاحت با و. هم را شکمش. کرد پاك را پسرش يپاها يرو
 انداخت پسرش يرو را  ملحفه.دیچیپ می بعدا را باندش. کرد پانسمان را
. کرد زیتم را پسرش گردن و صورت، آورد نیآو که يزیتم آب با و

 را اش یشانیپ  در آخر.دیکش هم داخلشان و شهای گوش پشت را حوله
  .دیبوس
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 خوب چه. کرد عوض را سرم  وکرد ردگ  عقب.دبو هوشیب اریآم 
 .بود کرده شکر بارها را خدا .درمان يبرا داشتند دارو کمی  که بود

 پسرش يبرا يشلوار و بلوز .گذاشت  اي گوشه و کرد جمع را ها لباس
  :گفت دخترشرو به  و کرد آماده
 عوض ور ها لباس  این !بردار نیآسر و خودت يبرا لباس دست دو -

  باید.نباشه دایپ تا دیکن جمع و رموهاتون... دیبپوش رهیت هاي لباس. دیکن
 .میباش شب مهین منتظر

 و برگشت اتاق به باز و. داد انجام را بود گفته مادرش چه هر آوین
 .بود شده رییتغ دچار باره یک به چطور اناش  زندگی.نشست وارید کنار

 زانوانش يرو سر و داد فرو را بغضش... دید و دیکش که ها چه !آه
  .ندگذشت نظرش از لمیف یک مثل خاطرات .گذاشت

*** 

 دور خانواده ي همه و بود شام وقت. بود آمده خانه به کالج از تازه
  .بودند شده جمع هم

 زیم سر، برادرش و واهرخ، مادرش،  پدرش متشکل ازاش خانواده
  .شد يغذاخور اتاق وارد و داد ییباال بلند  سالم.بودند نشسته

عذرخواهی کرد از جمع  .داد را جوابش رسا ییصدا و لبخند با پدرش
 به آیینه  در .رفت یبهداشت سیسرو به شهای دست شستن يبراو 

 رنگ اهیس  اي لهها  با که روشنش درشت چشمان، انداخت ینگاه خودش
، بودند ریچشمگ صورتش در يادیز، بود دهیکش پلکش نییپا و باالکه 

 که همیشه برق شادي و مخصوصا.  بوداش چهرهاولین عضو گیراي 
 نییپا تا که دارش موج دستی به موهاي. درخشید میانرژي در آنها 

 چهار راهنیپ. کشید، بود ختهیر دورش رها شهیهم و دیرس می کمرش
 پاره پاره روز مد به که روشن رنگ نیج شلوار و یمشک و یآب ي خانه



12  ª  پریشانی ماه  

 

 براي خودش آیینه  در. ندچیزي نبود که پدر و مادرش بپسند، بود
  .برایش قابل درك نبود. اعتقادات آنها پوزخند زدشکلکی درآورد و به 

 اتاق به و کرد راندازو را خودش باز و شست را شهای دست
  .بازگشت يغذاخور
 يغذا، یزعفران برنج و جاتیسبز، پر شکم مرغ .انداخت زیم به ینگاه

 کرده درست اناش  ایرانیز آشپ دانست می که بود پدرش ي عالقه مورد
 گذاشته و رفته  آشپزخانه  سر شب آماده کرده و در گرمکنحتما. است

سرو آن فقط زحمت ، آمد میبود تا وقتی مادرش از بیمارستان به خانه 
مادرش هیچ وقت . کردند مید داشت همین روال را طی  یا تا به. را بکشد

 . ي نداشت آشپز فرصت کافی براي
 کُرد دختر یک .بود کُرد مادرش و  ایرانیپزشک چشم یک پدرش

 اش يمادر شهر نام دانست می. عراق شمال از بور يموها اب، یآب چشم
  .بود دهیند را آنجا هرگز اما. است سنجار
 شهر به اش خانواده با که است يدراز انیسال مادرش که دانست می

 قبال که بود گفته شیبرا مادرش طور همین .اند کرده مهاجرت نیبرل
 که بوده سنجار ي منطقه  تباريد ایز يکردها از و ا.است نبوده مسلمان

 دوست مسلمان يدختر با ییدانشجو زمان در، نیبرل به مهاجرت از بعد
 به کند می قیتشو را او و است بوده یروحان  آن دخترپدر. شود می

 نید به مطالعه و قیتحق از بعد که بود گفته درش ما.شدن مسلمان
  .است شده مشرف سالما

 اریآم و کنند می ازدواج هم با و شود می  آشنا پدرش با آن از بعد
 تخصص ي دوره انیپا ازپس ، بعد سال نیچند .دیآ می ایدن به برادرش

 دوران تا. شود می متولد ایران  در زین او و گردند می بر ایران  به، پدرش
 ي دوره يبرا مادرش که بعد و کنند می یزندگ ایران  در هم ییابتدا

 به باز، کند می انتخاب را آلمان هاي دانشگاه از  یکیاطفال تخصص
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 در هم کوچکش خواهر نیآسر و شوند می ماندگار و گردند می ازب آلمان
   .شود می متولد نیبرل

 خوب را یفارس زبان .کرد می یزندگ ایران  در ییابتدا دوران تا او
اما درست ! یظش را ندیده گرفت غلي شد لهجه میاگر ، زد میحرف 

 هم یآلمان زبان و بود نگرفته د یا را يکرد. توانست فارسی بنویسد مین
استاد    آمیار که در هر سه زبانبرعکس درست .بود واجب شانیبرا که

 .بود
 او  اما.اریآم برادرش یحت .بودند معتقد یمسلمانان مادرش و پدر

  يبرا، نداشت ياجبار هم مادرش و پدر طرف از. نبود نید دیق در ادیز
 یک را خود، گذاشته ریتاث او بر هم طیمح .باشد داشته حجابکه  این

براي تفحص در دین پدر و   اي یچنان آن ي  و عالقه.دانست می یآلمان
  .مادرش نداشت

 خانواده و کار صرف را وقتش ي همهبر آنکه عالوه  ؛اما مادرش
  .کرد می تیرعا را نشیمواز و اسالم نید، دل و جان با، کرد می

 ي خانواده اما. کردند می یزندگ ایران  در همه اش يپدر ي خانواده
 در شهیهم، شد می اناش خاله و مادربزرگ، پدربزرگ شامل که مادرش

 و بود يد ایز نشانید آنها که بود جا  این جالب .بودند کنارشان
 دو هر هدف که بود دهیفهم حال به تا اما .مسلمان خودش ي خانواده

 تر کامل اسالم نید که بود معلوم و است بزرگ يخدا پرستش، نید
 به هرگز، بودند بندیپا خود نید به شمادربزرگ و پدربزرگ  ولی.است
  .نبودند نید رییتغ فکر

 بایتقر که اریآم بزرگش برادر .داشتند یتنش از دور و آرام یزندگ
 بود دوست هم شیراب. بودتر  بزرگاو از سال هشت و بود سالش سی

  .برادر هم و
 نیبرل در معتبر دانشگاه یک از را مدرکش و خوانده یمهندس اریآم
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 به تا که داشت را يپدر نیسرزم به بازگشت قصد همیشه. بود گرفته
  .بود نشده ایمهشرایطش  حال

، بود اناش يپدر نیسرزم در يشتریب زمان مدت اریآم چون
 مادرش و بود نیبرل متولدکه   این با و داشت ایران   بهيشتریب یدلبستگ

 شهیهم مادرش و! دانست می لیاص ایرانی  یکرا خودش، یعراق کردیک 
 و پدربزرگ با او یستیهمز خاطر به اریآم تفکر  این که گفت می

  .است بوده شیعموها
  .نشست زیم پشت و دیکش عقب را اریآم کنار یصندل نیآو

 یک و بود کرده جمع سرش يباال را رنگش ییطال يموها مادرش
 بودن پزشک شدت به که بود چشمش يرو ییطال میفر با فیظر نکیع
 یاندک از پس .کرد می نگاه دخترش به لبخند با و! کرد می دییتا را او

  :داد ادامه
 رونیب هاي هوله هله اون از دوارمیام... جان نیآو کن شروع -

  !یباش نخورده
 در پز آب جاتیسبز کمی ، دهدب را مادرش جواب آنکه بدون نیآو

 یخال آن يرو سس يمقدار و برداشت را سس ظرف. ختیر بشقابش
  .کرد

 دهانش دقت به سفره دستمال با، بود شده تمام شیغذا تازه که پدر
 را شیصدا و خورد زیم يرو ستالیکر وانیل از آب کمی ، کرد پاك را

  :گفت و کرد صاف
 جمع همه که شام زیسرم دادم حترجی !دارم براتون خبر  یه ها بچه -
  .بگم بهتون میهست
 زد يلبخند  پدر.بچرخد پدر سمت به سرها ي همه که شد باعث  این و

  :گفت و
 آخر ي رندهیگ میتصم و هشنهادیپ  یه  این که بگم اول نیهم از البته -
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  .دیهست خودتون
  :وگفت کرد گره هم به زیم يرو را دستانش اریآم
  .میدنیشن مشتاق !یاوک -

 ششیر به یدست و کرد همسرش به عشق از سرشار ینگاه پدرش
  :گفت و دیکش

 به که بودند گرفته  تصمیمتونمادربزرگ و پدربزرگ که دیدون می -
  این شیپ وقت یلیخ از هم درتون ما.برن سنجار در اقوامشون دنید

 و اومده شیپ فرصتش حاال .کنه یهمراه ور ها اون که داشت ور میتصم
 داره زمان هم يزیر برنامه  یه اونمکه ، برم مادرتون با خوام می هم من
 تموم اش مدرسه چون دآ می ما با که نیآسر .دم می حیتوض براتون که

 دیدار دوست اگر. خودتونه با میتصم که، دونفر شما مونه می پس، شده
  .نداره يادیرا  چیه وگرنه دییایب

  :گفت زده ذوق اریآم
 هنوز و اومدم رونیب شرکت اون از که دیدون می .بابا مآ می که من -
 شهر و امیب خواد می دلم، یطرف از. نشدم مشغول  اي گهید يجا هم

 يتو من ؟ آخهچطوره جا اون تیامن... فقط، هستم  من.نمیبب رو مامانم
 هیسور کردستان توي داعش یستیورتر گروه که دمیفهم روز اخبار

، دونم می من که ییجا اون تا. زهمر هم عراق با که هم هیسور  وستا
  و این بابا؟ داره وجود تیامن  به نظر شما.نواستین استان توي سنجار

 با دخترا و !م؟یر می جا اون به خانواده با میدار ما که هست دتونیا
  ! مامان
 ادامه و گفت نیآفر پسرش ينگر دهینآ  و ینیب کیبار به دلش در پدر

  :داد
 و عراق کردستان يرو هدفش گروه  این .کردم قیتحق من پسرم -

  قیطر از مامانت. داره کامل تیامن عراق که گفتن و.ستا  ترکیهکردستان
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 کامل تیامن جا اون که کردند دیتاک ها اون و تماسه در لشیفام با ترنتاین
 در حدي که .بود مینخواه جا اون يادیز زمان مدت هم ما. برقراره

   سفر ما این البته تويزادگاهش رو ببینه و  دوري ها مامامت بعد از سال
  . تیم هستیم و تنها نخواهیم بودیه

 دوست قلبا،  آوین.کردند نگاه نیآو به همه و داد تکان يسر اریآم
 اگر هم ختهشناان !؟بشود چه که رفت می اصال .برود سفر  این به نداشت

 با تا. کرد می انتخاب را ایاسپان و یرومان مثال، برود خواست می
. کنند تجربه را کامل )التیتعط(يدیلها  یک و بگذرانند خوش دوستانش

 از اما؟ بشود چه که رفت می عراق شمال در افتاده دور شهر یک به آخر
. داشت اش خانواده به يادیز یگوابست. بود شده تمام کالجش یطرف
 هم مادرش چشمان .کند تحمل توانست مین را برادرش و خواهر يدور
 یخال مادرش ي خانواده یسنت یزندگ دنید دیشا .زد می برق ذوق از که
  :گفت پدرش به پس .نبود هم لذت از

 رو هیبق و من یجان تیامن شما که ه این منم سوال اما، مآ می هم من -
دادم با الیزا و  می  ترجیح.من واسه اومدن شک دارم! د؟یکن می نیتضم

. در حد حرفهبودیم اما هنوز حتی قرار هم گذاشته . بقیه برم اسپانیا
...  حتما گرمهجا اون ي ؟ آب و هوا نه یا دونم اومدنم با شما درسته مین
  !واقعادونم  مین

 نگاه او به .امدین خوشش ادیز دخترش زدن رفـح حنـل از اـام درـپ
 که بود معلوم و زد می هم به يخودیب را جاتیسبز چنگالش با که کرد
 خوردن غذا به یلیتما که خورده رونیب ايه چیساندو آن از هم باز

 مخالف شهیهم .دخترش یزدگ غرب  این يبرا زد می شور دلش .ندارد
 او که دانست می حتی. بود انتفکراتش و پوشیدن دوستان لباس نوع
 اما .خورد می سبک مشروبات و رود می شبانه هاي کلوپ به هم یگاه
 مبارزه به دفعه یک اگر. داوریب راه به را دخترش آرام آرام خواست می
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 نفس .گرفت می خودش به یتدافع حالت دیشا، خواست می بر او با
.  کند و لحن کالمش خصمانه نباشدخودش را کنترل تا دیکش یقیعم

  :گفت و آورد لب به لبخند
 چیزي که فکر .بگم براتون دیبا هم رو  اي هگید موضوع  یه من -
 پزشک گروه  یه که هاین اونم. کنه میکم  نگرانی آوین از دل کمی کنم  می

 که، پرستار يتعداد و پزشک دندان چند و پزشک ستیب حدوداً، هستند
 انتخاب ور نیکردنش ي منطقه یک سال ره. هستند کرد ها اون ي همه
 به و کنند می سفر جا اون به دوستانه انسان هاي کمک يبرا و کنند می

، نیکردنش مناطق که دیبدون ید شا.کنند می مداوا ور مردم گانیرا طور
، جنگ دوره چند از عدب، هستند عراق کشور توي که ییها اون خصوصا

 و جنگ عراق و کویت، یداخل هاي جنگ، عراق و ایران  جنگ جمله از
. ستندـه قهیضـم در یزشکـپ ظرـن از، راقـع هـب اـه ییکایرـمآ ورود

  ما.داره کم متخصص يروین که همارستانیب یک سنجار مارستانیب
 نوع  این که یپزشکان اما، نه یا میدار تیامن جا اون که میهست  این نگران
. کنند مین فکر منطقه تیامن به ومکد چیه، کردند انتخابو ر ها تیمامور

  .همردم به کمک هدفشون
  :نفسی گرفت و ادامه داد

 با تیمامور  این .میوستیپ یپزشک گروه اون به هم مادرتون و من
 تیمامور مدت .شه می انجام آلمان یپزشک سازمان و ملل ازمانس کمک

 حاال  پس.شه می میتقس گهید شهر یک و سنجار شهر نیب که هدوماه
  .تا يمادر خانواده دنید بعد و تهیمامور نیهم اول ما هدف که دیدون می

 بتونه کایمر آ یا و ییاستوا يکشورها به سفر  یه دیشا! جان آوین
 که تو ستین  این فقط یزندگ دخترم اما. کنه شاد رو تو ي هیروح

که تجربه به ه  این گاهی بعضی از سفرها براي. بخواهی فقط تفریح کنی
د رو یت هستنکه توي محروم مردمی دست بیاري و شرایط زندگی 



18  ª  پریشانی ماه  

 

دوتا نقش . یهست پرستار  یه بعد و ونمسلم  یه اول ي وهله در تو. ببینی
کمی  که باشه یفرصت  این شاید. د هستنها همین تاصلی تو در زندگی

 مادرت کنار در یتون می تو. یکن کسب تجربه البته و کنه رییتغ تفکراتت 
 حتما، بچه  یه درمان به کمک  یا و انسان  یه نجات با وقت اون و یکارکن

 حال به تا که ییسفرها از ومکد چیه که کرد یخواه رو تجربه یاحساس
  بهت و این بودم ملزم پدرت عنوان به من. نداده تو هو بر لذت اون، یداشت

 ارزشتقابلیتت و  از هیچی، ییایب ینخواه هم اگر  اما.کنم يدآوریا
 همو ر نیآسر نم، ییاین که یصورت در .شه مین کم مادرت و من شیپ

  .ئهتو ي عهده به ما برگشتن تا تشیلئومس .سپارم می تو به
 هیثان از يکسر در، بود ذاغ خوردن حال در زمان آن تا که نیآسر
  :گفت یآلمان وبه شد  اشک از پر اش ییایدر یآب چشمان

- vater!ich komme zu dir bleiben sie nicht hier ohne 
mutter)مونم مین جا  این مامان بدون، مآ می منم بابا.(  

  :گفت و دیبوس را کوچکش دختر سر مادرش و
  رفته؟ دتیا، یزنب حرف یفارس خونه يتو شد قرار، زمیعز -

  :گفت تیعصبان با و کرد پاك را ش اشک قطره نیآسر
- Stattdessen entscheide ich, wenn ich nicht sprechen 

Farsi Mutter)یفارس من، دیریگ می میتصم من يجا به که یوقت تا 
  ).مامان کنم مین صحبت

 او به رو، بود گرفته اش خنده کوچکش خواهر يلجباز از که اریآم
  :فتگ

- Ich gehe nicht auch in unseren Zun)بچه نکن يدراز ونزب !
  ).میبر می هم رو تو میبر اهر کج
  :گفت و کرد ینگاه نیآو به نیآسر

- Nicht sturdu Kommich will gehen)من، خواهر نکن يلجباز 
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  !)میبر دارم دوست
 را او آلود  اشک چشمان تحمل که نیآو .گفت التماس با را  این او 

، شرمنده کرده بود کمی  پدرش او را هاي و از طرفی صحبت نداشت
  :گفت و زد يندلبخ

 ي واسه نیتمر  یه خودش  این حال هر به! مآ می منم. بابا باشه -
 هر يبد اجازه باید، بمونم آخرش تا دم مین قول اما. هست هم يپرستار

  !برگردم خواستم وقت
 ي همهکه   این از شد خوشحال پدر و کرد نگاه او به لبخند با مادرش

 ي شانه سربه   اي ضربه خنده با اما اریآم .هستند هم با خانواده
  :گفت و زد خواهرش

  !نکنه غش کار وسط پرستارمون  این اگر البته -
 شیرو به هم هنوز. کرد نازك برادرش يبراچشمی  پشت نیآو

 نیآو نزد به و بود دهیبر شهیش خرده با شیپا که را يروز آورد می
 وسط برادرش ي دهیبر يپا دنید با نیآو و کند پانسمان شیبرا تا آمد
 دانست مین برادرش اما، شد او یشوخ و خنده باعث و. کرد ضعف کار
. داشت اریآم به نیآو که بود یعشق خاطر به یناراحت و ضعف آن که
  .ندیبب را برادرش یناراحت و درد توانست مین

  :گفت و دیوبک هم به را دستش دو هر پدر
. هستند یراگب میت یک مثل دقیقا که دارم  اي خانواده  چونخوشحالم -
 هفته آخر يبرا پس !خوب  خیلی.ذارند میهمدیگه رو تنها ن جاک هیچ

  .دیباش آماده
  :گفت هحیرت زد نیآو
  !زود؟  چههفته؟ آخر -
  :با دستمال سفره دستانش را پاك کرد و گفتدر پ
 دوم يسر ما و رفتند شیپ ي هفته میت فنص .ستین زود هم ادیز -
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  .میهست
 زبان به بار  این مادرش به رو .بود یراض رفتنش از که نیآسر 

  :گفت یآلمان ي لهجه با یفارس
  !م؟یر می میدار که یخوشحال مامان -
  :گفت، بودند دهید او در کمتر که یذوق با مادر و
  ترك ور جا اون مبود ساله ده دختر  یه یوقت من .ام زده ذوق یلیخ -

 هنوز  اما.کرد  ترك ور ایران  یسالگ توي ده که نیآو مثل درست. کردم
 وقته  خیلی.دارم د یا به رو شونها سنت و رو مردمش، رو هواش هم
 با حاال .نمیبب رو فامیلم و بکشم نفس. باشم جا اون خواست می دلم

 هم  وخودم هم دونم می ونچ. کنم می سفر شهر اون به يسربلند
 که کنم می احساس من. میبد انجام براشون يکار میتون میام  خانواده
فرصته نیبهتر حاال .کنم ادا دیبا که گردنمه به ینید.  

و تا  تر بزرگش را بستزبان اعتراض دخ،  ذوق و شوق مادر این و
  .و مقدماتش صحبت کردند   آنها از سفرشاني نیمه شب همه

***  
به همراه  دکتر علی حسینی ي  خانوادهباالخره آخر هفته رسید و

.  و سپس عراق شدندترکیه عازم   از فرودگاه برلین تیم پزشکیي بقیه
  . انجام شد بدون مشکل و در آرامش کامل سفر هوایی

 یپزشک گروهو  نهاآ،  وارد کشور عراق و شهر موصل شدندوقتی
 چند ي لهیوس هب. گرفتند قرار استقبال مورد، فرودگاه دران همراهش

 پدربزرگ، مادر که يشهر. کردند حرکت سمت سنجار به ون و لیاتومب
   .زدند می حرف آن از ذوق و شوق با شانمادربزرگ و

 ؛گفتند می که بود دهیشن فرودگاه در نفر چند از یهای زمزمه نیآو
 چه واقعا اما. آمد نخواهد عراق به و است هیسور در هم هنوز داعش
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  بديزمان در سفر  این بود معتقد هم وزهن! ؟داشت وجود یضمانت
 تیامن از کننده دواریام آنقدر آنها  اما.آمدند می دینبا و شده انجام

 ون سوار وقتی. بود شده قرص نیآو دل کمی  که کردند می صحبت
 کنار، نیماش يجلو همان و شد همراه آنها با هم راهنمایک ، شدند
   .نشست راننده

 نیآو.  بوددرشت یکلیه و رنگ اهیس یلیسب و سبزه پوست با مردي
 مدام صحبت نیح در او. آمد مین خوشش مرد آن هاي نگاه از اصال
 با مرد .نبود شیب یچران چشم و گذراند می نظر از را ون داخل زنان
  :گفت یآلمان به و کلفت يصدا
 از. هعراق یغرب لشما درشهري ، سنجار هرش! زیعز دوستان -

 شهر با لومتریک صد و ده .هدار قرار نواین استان در و هنیکردنش مناطق
  یکحدودا و هدار فاصله هعراق بزرگ شهر نیسوم که موصل
 39 شهر تیجمع .دیبرس شهر  این به تاطی طریق کنید  دیبا ونیم ساعت

 دشت تو که هادیز قدمت با و یخیتار شهر سنجار.  هستنفر هزار 40 تا
 کاوشگاهدویست  از شیب، سته شنگال اون يکرد .هدار قرار شنگال
 به مربوط هاي مکان جمله اون از. شده دایپ دشت  این توي یباستان
 خیتار لحاظ از... دیعب و حلف، حسونهي  ساله هزار  ششهاي تمدن

 و آب خوش ي منطقه. شده واقع دیعب فرهنگ ي محدوده در باستان
 و ریانج تا هگرفت تونیز و سماق از .هدار يادیز هاي باغستان که هییهوا

 که هدار قرار سنجار هاي هکو، شهر  این اطراف. هگید نوفراو هاي وهیم
 دیخواه هیسور يمرز يشهرها و کردستان به ارتفاعات  این از عبور با

  .متشکرم .دیببر لذت شهر  این بودن در از دوارمیام .دیرس
 نارـک ي شهیش از و رفتـگ زیـه ردكـم آن از رو حوصله بی نیآو
 .دید مین يزیچ یخشک و خاكو  گرد جز .کرد نگاه رونیب به اش یلصند
  و کجا آلمان  طبیعت!درخت ییتا چند و يکشاورز هاي نیزم یگاه
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  !کجا؟ جا این
 و زیه مرد  این و ون  این تحمل يجا به. بود نیبرل حاال که کرد آرزو

 در تانشـدوس اـب، شناخت میـن را دامـک چیه هـک یزشکـپ اعتـجم
 دیشا و خوردند می يزیچ، زدن می قدم نیبرل شهر مرکز هاي ابانیخ

 در پاپا شهیهم که یفراوان یبیج تو پول لطف به. کردند می دیخر کمی 
 سنترال به بعد. کرد میزندگی مرفهی را تجربه ، گذاشت می ارشیاخت

 و دادند می لم درختان نیب باز طیمح هاي چمن يرو، رفتند می پارك
  .گرفتند می آفتاب حمام  وکردند می گوش کیموز

 قبول اول همان از کاش  اي  .نداشت دوست را جا  این .دیکش یپوف
 امدهین کاش"گفت؛ خودش  با.بود کرده کور را ذوقش محیط. کرد مین

 يجا هم باز. بود گرم همراهش تلفن با سرش. دکر نگاه اریآم به ".بودم
 مشکل فرودگاه همان در و داشت وجود ترنت این که بود یباق شکرش

 اتلیس ياعتبار هاي کارت میس لطف به، بودند کرده حل شانیبرا را نت
  .عراق

 را اش یگوش هاي آلبوم از یک ی و داد قرار گوشش يرو را يهندزفر
و باال با و داد هیتک یصندل به را سرش و بست را چشمانش .کرد یپِل 
  .رفت خواب هب، نیماش شدن نییپا

 درد گردنش. کرد باز را چشمانش صورتش يور یدست حرکت با
 خواب آن و نشستن جا یک زا، دبو شده خشک کمرش و کرد می
  !موقع بی

 را اش یپشت کوله و  ایستاده که بود اریآم .کرد نگاه سرش يباال به
  :گفت نیآو به ور. بود انداخته دوشش يرو

 ناومد آدم ی کل!خبره چه نیبب  پاشو!میدیرس، خواب خوش پاشو -
پاشو . دباشن دکترها  این از یبعض و مامان هاي لیفام کنم فکر. استقبال

  . جذابهواقعا! و ببین رلباساشون
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 تن به شلوار و بلوز .برداشت را اش کوله و شد بلند شیجا از نیآو
. رنگ دیسف خنک و کتان شلوار با یتابستان و گلدار بلوزي، داشت
 يرو را اش کوله. باشد رت راحت سفر در  تابود بافته را شیموها

 و زن يادیز تعداد. کرد نگاه رونیب به وني   شهیش از. انداخت دوشش
  .شد ادهیپ اریآم سر  پشت.بودند شده جمع ون دور مرد

 و کردند می صفر را ها فاصله زانیر  اشک شمادربزرگ و پدربزرگ
 آغوش در را ها نوه و آنها هاي بچه، برادرشان و خواهر، اقوامشان

 نیب که دید را پدرش و مادر .زدند می حرف يکرد به و دندیکش می
  .شد می فشرده آغوش در هم مادرشان، بودند تیجمع
  آمدن از بودند آنجا که یکسان ي همه .داشتند را وضع نیهم هم هیبق
 خودش ي خانواده يبرا وضع  اما.بودند خوشحال یپزشک گروه این

 چشم ها لبخند و ها هیگر ه ب.بودند افراد  این همخون آنها. بود متفاوت
 مادرشان دست که دید می را نیآسر. بود  ایستاده اریآم کنار و دوخته

. بود شده چندشش انیاطراف آبدار هاي بوسه از و گرفته محکم را
   .بود ها بهیغر توسط شدن دهیبوس مخالف شهیهم خواهرش
. ندکن نگاه او به اریآم و نیآو که شد باعث شپدربزرگ صداي
  :گفت یآلمان به پدربزرگ

- Kinder kommemeim Schwester Babradrha zu 
wissen)دیبش  آشنا برادرهام و خواهر با و دییایب ها بچه(.  

 به شانپدربزرگ هیشب يمرد و رفتند پدربزرگ سمت به نیآو و اریآم
 يلبخند و پنبه رنگ به ییموها و دیسف لیسب با يردم. آمد آنها سمت

 آغوش به گرشید دست با را اریآم و طرف یک از را نیآو او. ضیعر
  :گفت يکرد به و دیکش

 دلم یلیخ! نیآمد خوش، يدیرش پسر چه! ییبایز هاي جوان چه -
  .نمبیب رو برادرم هاي نوه خواست می
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 بلد يکرد که اریآم. شدند یمعرف همه به وآنها فت یا ادامه انیجر نیا
 هم نیآو. کرد می  ترجمه هم خواهرش يبرا و داد می جواب، بود

  .زد می لبخند و داد می دست. بود  ایستاده وسط آن مستاصل
  اروپا سرد طیمح در که بود ها مدت آنها  اما.بودند گرمی خون مردمان

،  آشنا باطن در و بهیغر ظاهر به افراد  این و نکرده تجربه را ها جمع این
  .بودند کرده حل خود جمع در را آنها حاال
 را تیوضع نیهم هم یپزشک گروه از يگرید افراد ر آن میان د

 تدارك يادیز هاي خوراك. گذشت یکوبیپا و جشن به روز  آن.داشتند
 را آنها جوان پسران و اندختر قصر و یسنت یقیموس. بود شده دهید
  .شد شب یزدن هم به چشم در و بود کرده هزد جانیه

 اقوام يبرا آتش که دانست می نیآو. شد پا به یبزرگ هاي آتش
 با بودن ي حوصله .نبود يخبر مادرش و پدر از .است مقدس مادرش

 از  یکیصحبت هم. نداشت، دانست مین هم را زبانشان که یکسان
 کارش و اش خانواده از او و بود هیسور ردک که بود شده خانم پزشکان

 تاشو یصندل یک يرو تنها او حاال .بود رفته آنجا از، بعد و بود گفته
  .بود مانده رهیخ آتش هاي شراره به و بود نشسته آتش کنار

 نظر به باتریز آتش ینارنج و زرد نور ریز در شیبایز صورت
 مرد .کرد نگاه تر  طرف آنکمی  به و گرفت آتش از چشم .دیرس می

 دشید تا داد فشار هم به را چشمانش کمی  .بود شده هاو خیر به یجوان
 او واقعا !بله .شود بهتر، بود شده مات آتش به شدن رهیخ خاطر به که

 يموها با، دید می شانه چهار و بلند قد يمرد جا  این ز ا.کرد می هرا نگا
 آوین نجکاو کو رهیخ نگاه دنید با دمر. زیبا  اي چهره و یمشک کوتاه
 به باز و ردیبگ او از چشم نیآو شد باعث که داد تکان يسر و زد لبخند
  .کند نگاه آتش

، آزاد اریبس و بود شده بزرگ ییاروپا طیمح در نیآو که بود درست
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 دوستان تعداد .نداشت یمخالف جنس چیه با  اي رابطه حاله ب تا اما
 که گاه هر و نداشتند یفرق مونث جنس با شیبرا اما بودند ادیز مذکرش
  . بود دهیکش کنار را خودش، بود دهیشن باره  این در یکس از  اي زمزمه

 به ینگاه گذرا هم باز .بود افتهین را میلش باب یکس حال هب تا
 اریآم که ییجا به و انداخت باال  اي  شانه.نبود مرد آن اما، کردطرف  آن

 بود برش و دور پسران و دختران با صحبت گرم چنان آن. کرد نگاه بود
 بلد اریآم که  اي شکسته پا و دست يکرد اب. نبود نیآو به حواسش که

 با نیآو .باشد سرگرم و بکشد رونیب آب از را مشیگل توانست یم، بود
  .بودم بلد منم یاشکک ؛گفت خودش
 در داشتند تن به یمحل لباس امشب مناسبت به که یدختران هم هنوز

 در که قد مین و قد هاي بچه از بود پر رشانب و دور .بودند قصر حال
 به حاال ماحت. نبود يخبر نیآسر از.  بودنديباز و دنیدو حال

 خواهر بود و ترس و کار محافظه زیادي، بود دهیچسب مادرشان
 رشیدامنگ شهر  این به ورود بدو از غم و دلشوره نوعی. ترش کوچک

  .بود شده
 قرار شیرو يجلو یبشقاب باره یک که بود ور غوطه افکارش در
 مقابلش را بره کباب از پر بشقاب یک که دید را مردانه یدست. گرفت
 و بلند قد مرد همان تعجب کمال در و آورد را باال  سرش.بود هگرفت

  :گفت يکرد به و زد یجان بی لبخند و گرفت را ب بشقا.دید را بارویز
  ).ممنونم(ها روهئه هه -

 با. شد داریپد مرتبش هاي دندان فیرد و زد یضیعر لبخند مرد
  :گفت  میب يصدا
 احوالت و عاوضا(؟یک چرئه یکیر خه چونه؟ باست نگو ده -

  )؟یکن می چکار چطوره؟ داري
به مرد  جیگ، بود آمده در سوال عالمت یک شکل به که نیآو چشمان
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 بلد يکرد رویش روبه يبایز دخترك بود دهیفهم که مرد .کرد گاهن
  :گفت یآلمان به و نشست يگرید یصندل يرو کنارش، ستین

  ؟یکن می چکار چطوره؟ داري حالت گفتم -
  :گفت و کرد نگاه او به متعجب نیآو
  !؟يبلد یآلمان !عه -
  !نداده؟ دت یا مامانت مگه ؟یستین بلد يکرد چرا تو، بلدم آره -

  :گفت و انداخت بو و عطر خوش ي بره کباب بشقاب به ینگاه نیآو
. بلدم یفارس ربیشت. نگرفتم د یا و نداشتم عالقه من اما، داده دم یا -

 يحدود تا را يکرد برادرم اریآم اام. بزنم حرف يکرد امدهین شیپ
  کنه؟ می گرمی  بازار چه نیبب، بلده
  :وگفت کرد ینگاه اریآم به مرد .کرد  اشارهاریآم به و
  !ایه  خوشمزه کباب بخور .یعال هم یلیخ. دمشید بله -

 زمیه عطر با که داد می یخوب عطر مرد بوي .شد جابجا کمی  نیآو
  که کرد می یتداع شیبرا را  اي ينوستالژ و بود شده مخلوط سوخته

   .آمد مین دشیا
! بود يجد و ازیب. انداخت ردک مرد ي چهره به ینگاه دوباره نیآو

  یکس به حاله تاب. بود متعجب، برد کار به که یصفت از هم خودش
 جالب برایش، داشت آلمان در که یدوستان. بود نکرده توجه طور این

 ایو کدر؛ بلوند يموها و روح بی زسب چشمان با بودند ژرمن  یا نبودند؛
 دوست هم ییتا دوسه. صابون تند يبو و چرب هاي کله با، بودند هندو

 عوضشان کال و بود گذاشته ریتاث آنها يرو اروپا جو که داشت ایرانی
  يمرد به حال به تا. داشت هم راگ جنس هم دوستان یحت. بود کرده

  .بود نکرده نگاه گونهاین
 و برد دهانش به را شور و شتر ي مزه بادار  تخواناس گوشت  اي تکه

  :گفت
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  د؟ییجا  این اهل -
  :گفت که دیشن را شیصدا

  !بله -
! بود  اي خوشمزه و نرم گوشت، کرد پاك را دهانش دستش پشت با
  :داد ادامه
  د؟یزن می حرف روون انقدر که دیبلد کجا از رو یآلمان -

 کنار زیر نیچ چند  شدموجب که زد يلبخند. کرد نگاه او به مرد
 دل به شتریب، که دلیل کافی بود براي این نیهم و شود دایهو چشمانش

  :گفت و گرفت او طرف به را  اي شده تا يکاغذ دستمال .ندیبنش دخترك
  .کنم می یزندگ نیبرل شما مثل هم من چون! خب -

 چوب يبو همان. داد می عطر يبو. دیکش دهانش به را دستمال نیآو
  ... و نیدارچ و زمیه با مخلوط ي تازه
  :گفت و کرد نگاه مرد به گرد چشمان با
  !جالبه د؟یکن می چه جا  این پس ؟واقعا -

  :گفت و کرد نگاه دستش يرو  اي نقره یسوارفسک ساعت به مرد
 البته. سنجار يد ایز يکردها نیهم از هستند؛ جا  این اهلام  خانواده -
 یزندگ جا  این اش خانواده با که دارم ادربر  یه .کردند فوت مادرم و پدر
 یعل دکتر، پدرتون توسط. پزشکم دندان واقع در. پزشکم هم من کنند؛ می
 به کمک از بهتر يزیچ چه و شدم مطلع تشین و سفر  این از، ینیحس

  شهرم؟ مردم
 چشم کباب از پر بشقاب به و داد تکان دنیفهم يمعنا به يسر نیآو

! شناخت می حال به تا هرکه با بود متفاوت کمی  انگار مرد  این .دوخت
 يبو و بود هاو نشست کنار بهار آخر هاي ماه در، شب کی در که يمرد

  .داد می یخوش
 بود دهانش در که  اي لقمه نیآو و شد رهیخ تیجمع به، دیرش برزان
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  :گفت و گذاشت شیپاها يرو را بشقاب. دفرو دا را
  این به یلیتما ادیز خب اما. خوندم يپرستار منم. دیکرد یخوب کار -
 اومدند سفر  این بهام  خانواده ي همهکه   این خاطر به شتریب. نداشتم سفر

 يدور از دارم هراس نوع  یه من راستش یعنی  .اومدم مامانم دل يبرا و
در  شلوغ بازار  یه يتو، شدم گم باریک ، بودم بچه یوقت آخه .ام خانواده

 قیتوف  این اما. باشم دور خانواده از خواد مین مدل نیهم يبرا! نتهرا
  .بگذره خوش ادیز کنم مین فکر هر چند ،داره  میعال هم ياجبار

 بود شیپا نییپا حاال که نیآو به. شد بلند شیجا از و زد لبخند مرد
 یآب هاي مهره با را آن نییپا که شد دخترك سیگ ي متوجه. کرد نگاه
 يرو بر بلند  اي هیسا آتش نور ریز در شیها مژه انبوه. بود بسته رنگ
 بگوید؛ او بهتوانست  اگر می بود بچقدر خو. ددنبو انداخته اش گونه
 اناش خانه به یحت. است دهید نیبرل شهر مارستانیب در را او بارها
 به و کرده پدرش دوستان جمع بهسالمی  یتوجه بی با او اما آمده

 او با خواسته می دلش شهیهم دیواوبگ به شد می کاش. بود رفته اتاقش
 تر کوچک او از سال دوازده  یا ده حداقل که با دختري. شود صحبت هم
 مکان نیبهتر، کوچک جمع  این و جا  این .نبودها   حرف این وقت اما! بود
  !بود لرزانده را دلش ها سال از بعد که یکس به شدن تر کینزد يبرا بود

 ي چهره بتواند تا، بود آورده باال ممکن حد نیآخر تا را سرش آوین
 با. شیرایگ و بم يصدا بود نشسته دلش به. ندیبب را مقابلش مرد

  :گفت یشرمزدگ
  ه؟یچ اسمتون -

 هم از دآنها بو نیب حال اخمی   بهتا که پهنش يابروها و زد لبخند مرد
 را نامش بارویز دخترك باالخره. دیکش یقیعم نفس .گرفتند فاصله

  !شناختنش؟ بود شده مهم شیبرا یعنی  .بود خواسته
  !هستم دیرش برزان -
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  .نیآو منم -
  ه؟یچ یدون می اسمت یمعن! ییبایز اسم چه -
  ه؟یچ شما اسم يمعنا. هعشق يمعنا به يردک زبان يتو، بله -
  !بلند باال. يبلند شه می من اسم يمعنا -
 قامت بلند مرد ي برازنده اسم  این چقدر که کرد فکر نیآو 
  !است رویش بهرو

 کرد شلوارش بدر جی دست و مرتب را راهنشیپ ي قهی  دیرش برزان
  :گفت و

. مینیب می سنجار مارستانیب يتو رو گهیهمد فردا! خانم نیآو خب -
  !بود میخواه پرکار یحساب فردا از

  .امیبرب پسش از دوارمیام. هطور همین بله -
  !بایز خانم ریبخ شبتون! هطور همین حتما -
  .خوش شب -

 دستمال و کباب بشقاب با دیکوب می محکم قلبش که نیآو و رفت مرد
  .شد او رفتن محو دستش درون يخوشبو

 لیفام جوانان انیم در اش مهین و نصفه يکرد زبان با اریآم
  اما.بود شده مشغول یحساب. بود آنها سواالت يپاسخگو، اش يمادر

 دکتر که داشت نظر ریز را خواهرش، بود  ایستاده که ییجا همان از
 دوست طور همین و انجمن عضو پزشکان از، باال بلند دیرش برزان
 او به را بره کباب بشقاب وبا خواهرش بود  صحبت مشغول، پدرش

 چکار او با دیرش ؛برزان که دیپرس می نیآو از بعدا دبای. بود کرده میتقد
  .بود مندرتیغ و آداب يمباد اریبس مردان از  یکیاو هر چند داشته؟

 بود شده  آشنا او با رفت می پزشکان کلوپ به پدرش با که یمدت در 
. گرفت می امانت به پدرش از هم را مسلمانان یمذهب هاي کتاب یحت و
 يمرد او !نه  یا کرد می او ي درباره يگرید فکر دیبا  آیادانست مین
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  !آمد کار اریبس و بود آداب يمباد حیا و به ماخوذ
 يبرا نیآو و. رساندند صبح به بستگانشان ي خانه در را شب آن

 خواب به بالش و  اي پنبه هاي تشک يرو بر ها مدت از بعد بار نیاول
 ایران  در شمادربزرگ ي خانه د یا را او رختخواب  این بیعج. رفت
 حوض با بزرگ اطیح آن يبرا دلش که کرد فکر خودش با! انداخت می
  .است شده تنگ، آن وسط در یآب

***  
 يعمو منزل هاي خروس يصدا با، بعد روز زیانگ دل صبح در

 و یمحل پنیر. کردند باز چشم، بود يمتر هزار چند  اي خانه که مادرش
 هم با زیچ همه جا  این در که بود جالب شانیبرا. خوردند تازه ریش

 هاي ماهواره. یسنت هاي لباس با مدل نیآخر هاي یگوش. بود شده ادغام
 قوقو یقوقول آن کنار ییحنا پر خروس که گردان هاي شید با تالیجید

 کنار در، شده اصالح يموها و نیج هاي شلوار با یهای جوان! کرد می
  !سر بر دستار و يکرد هاي لباس با یپدران

 بود قرار که بردند یمنزل به را همراهشان هیاثاث و اسباب ظهر یحوال
 یاطیح با يمتر ستیدو  اي خانه. باشدشان  اقامتگاه، مدت  این يبرا

  و سالن، خواب اتاق دو با نوساز یساختمان. درخت بدون و متوسط
  .خواب تخت دو اتاق هر در و مبلمان دست یک .آشپزخانه

  اي پنبه تشک يرو بر را شهای شب دیبا اریآم، بود معلوم که طور این
. داشت زیچ همه اما. بود  اي ساده ي خانه. رساند می صبح به سالن در و

 نیآسر و داشت نفره یک تخت دو که برد یاتاق به را ساکش نیآو
 به شروع و دیپر آن يرو دیرس تخت به تا وخوشگلش کوچک خواهر

 اریآم و نیآو. بود اش یدرس کتاب در که کرد یآلمان شعر یک خواندن
  .دندیخند می حرکاتش به
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 يبرا قبل از که یخچالی  در داروها کردن يجاساز مشغول پدرشان
 لیوسا هم مادرشان. دکر، بود شده هیتعب سالن کنار منظور نیهم

 ها این هر چند .برد اتاق به را شوهرش و خود به متعلق یپزشک
 یاصل زاتیـتجه و آورده اطیتـاح حضـم ودشانـخ که بودند ییزهایچ
  .بودند شده برده مارستانیب هـب

 داده کوچک ايه تیسو با طبقه چند ساختمانیک ، پزشکان ریسا به
  این مادرشان لیفام اما. باشند راحت آنجا در اقامتشان مدت در تا بودند
 نیآو. باشند تر راحت مدت درآن که بودند کرده هیته آنها يبرا را خانه

 کنار در را مدت  این هم دیرش برزان دکتر حتما کرد فکر خودش شیپ
 چهار يمرد .بست نقش او ریتصو ذهنش در و بود خواهد اش خانواده

  !آقامنشانه يرفتار و رایگ و درشت هاي چشم با شانه
***  

، بودند ساز کار یپزشک زاتیتجه. رفت می شیپ خودش روال به کار
 مارستانیب همان مارستانشیب تنها که یکوچک شهر در مخصوصا

  .بود شهر وسط کوچک
 با .بود شده کار به مشغول مارستانیب در مادرش کنار در نیآو

 حد  این تا که داشته ماریب کودك انقدر شهر  این یعنی"گفت؛ یم خودش
   "!است شلوغ سرشان

 سالم هم به. دید می را برزان دکتر، روز هر نیآو، مدت  این در
 هم هچند کلم و شد می ههمرا آنها اغذا ب صرف هنگام یگاه. دادند می

  این از رشتیب یلیخ که بود کرده دایپ حتم حاال .شد می بدل و رد نشانیب
 بود او غرور، بزرگ مانع اما. شود کینزد برزان ه باخواهد ت می دلش

او  از و برود جلو هوا بی اش یآلمان دوستان مثل داد مین اجازه که
  .باشد یدوست یک رخواستا
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  این در یبیغر، کرد می تیاذ را نیآو يادیز که يزیچ انیم  این در
 یلیخ شهای غروب. داشت صخا یگآلود غبار ینوع که يشهر. بود شهر

 به محبت و شوق با که برزان شور از پر چشمان دیشا. بودند زیانگ غم
 طیشرا  این تحمل کمی  شد می باعث که بود يزیچ، دوخت می چشم او

 شیرو به شروع عشق هاي جوانه دلش در. شود تر راحت نیآو يبرا
وري و  شیپهاي پیچک زیبا با گل یک آهسته مثل، عشق .بودند کرده

  .رفت می از بندبند وجودش باال شلطیف بنفش
***  

 یوقت، يروز که گذشت می سنجار در حضورشان از ماه یک درست
 سیسرو که ون همانطرف  به سالنه سالنه، برگردد خانه به خواست می

 نشست شهیش کنار یصندل يرو .شد سوار رفت و، بود آمدشان و رفت
، بلند دیسف لباس آن با شوهرش و اده ایست يکنار  روبندهبا که یزن به و
  .کرد می نگاه دیکش می داد سرش تیعصبان با

 بود دهید اریبس مدت  این در. فرستاد می لعنت را مرد آن دلش در
 و کردند می همسرانشان با زشت يبرخوردها چطور که را یعرب مردان

  .برایش جاي بسی تعجب داشت
 همسرش سه با يمرد، بتعج از بود مانده باز دهانش روز یک یحت

  تبحر از تا ندبود آمده مارستانیب به قد مین و قد ي بچه تا شش پنج و
، اهیس يعباها آن با ها زن که بوددار  خنده. کنند استفاده یپزشک میت این
 هم ها بچه و رفتند می  طرفآن و طرف  این به سرش پشتپنگوئن  مثل
  .بودند روان پشتشان روزه یک هاي جوجه مثل
 به مرد و شد شانیدعوا هم با يبار دوسه ها زن که بود دهید یحت 

 کرده دعوا که انگار هانگار ن بعد قهیدق چند اما. شد ور حمله طرفشان
 و بیعج شیبرا ها آدم  این کال. دندیشن می گل و گفتند می گل. بودند
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  .بودند بیغر
 که سالمی  يصدا با. کرد می دود گاریس تیعصبان با مرد هم حاال

  .کرد نگاهرو  روبه به و گرفت چشم مرد و زن آن از بود  آشنا شیبرا
 پر ها یصندل ي همه. شد وارد خورده گره يابروها با که بود برزان 

  .دید را نیآو کنار یخال یصندل چرخاندن چشم از بعد برزان. بودند
 يرو و آمد جلو. دیند را بود رفته فرو در صندلی کمی  که نیآو اما
  :گفت که نیآو يصدا  باو نشست یصندل
  !دکتر سالم -

 شدندباز  هم از شهای اخم هیثان از يکثر در. دید را او وروبرگرداند 
  :گفت نیآو به رو و

  !؟یسعادت چه به به -
 سرمستش کنارش در او حضور حجم و برزان عطر يبو که نیآو
  :گفت، بود کرده
  خان؟ برزان یخوب -
  !خانم نیآو ینباش خسته. خوبم من -
  !بود شلوغ سرت یلیخ امروز. ینباش خسته هم تو -
  .کنم می يکار  یه شهرم مردم يبرا یوقت کنم می عشق من یول، آره -
 بهانه ي متوجه برزان. نزد یحرف و کرد جمع را صورتش نیآو 

  در بودن از ادیز که دانست می و بود شده مدت  این در نیآو هاي يریگ
  :گفت و کرد نگاه او هم در صورت به لبخند با. ستین یراض شهر این

 تو انگار اما، هستم یراض من یهرچ! دختر کن وا و راخمات -
  !بودن؟ جا  این از یهست یناراض
  :گفت اراده بی نیآو
. ندارم شهر  این مردم به  اي یدلبستگ چیه من. ستمین یراض اصال -
 التیتعط دوستام با !شاید هم اسپانیا، بودم یرومان حاال خواست می دلم
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، فهمم مین که رو زبانشون. رهیگ می دلم جا  این از. کردم می یط رو
 یگاه و خوشه ترنت این به دلم. ندارند وجود کدوم چیه که هم قمیعال
  .دآ میبرن دستم از هم يادیز کار من. دوستام با کردن چت
  یط در رو تیدلسوز و تالش من. يپرستار  یه تو! نیآو هیحرف چه -
 بود سوخته جوش آب با بچه اون که روز اون دته یا .دمید مدت این

 اون دآ مین دت یا ؟شیبرد نهیمعا اتاق به و يزد بغلش تو خود چطور
 يموند سرش يباال صبح تا تو و بودند آورده در رو اش هیکل که  اي بچه

 رپرستا  یه عنوان به تو ؟دستنین مهمی  کار نظرت از ها  این نکنه؟ تشنج تا
  .یهست همه واسه يانرژ منبع تازه .یکن می کمک هیبق و مادرت به یلیخ
  ! منبع انرژي لطیفیه

 يرو و افتاد چشمش از اجازه بی اشک اي قطره و گرفت بغضش نیآو
 دختر  این به انگار. کرد نگاه او به متعجب برزان. خورد سر اش گونه

 او بارها. بود آمده کجا به کجا از، داشت هم حق. بود آمده فشار يادیز
 با مردم به، تعجب فرط از گرد هاي چشم با چطور که بود دهید را

 و داد جرات خودش به برزان. کرد می نگاه بیغر و بیعج يرفتارها
 و بود ابریشمی  و نرم پوستش. گذاشت نیآو دست يرو را دستش

  :گفت و اوداد فیظر دست به یکوچک فشار. مرطوب کمی 
  !زمیعز نکن هیگر -

 زندیبر فرو سرعت به و هم سر پشت نیآو هاي  اشک شد باعث نیهم
  :دیبگو بم يصدا همان با گوشش کنار برزان و

  !سیه... باش آروم... سیه -
 يبو با مخلوط، تنومند يمرد ي نهیس يگرما و خوش عطر يبو نیآو
 یوابستگ احساس چقدر و. کرد حس را بود آدامسش از حتما که یینعنا
 از و بماند همانجور، مدام روز چند توانست می یحت. مرد ن ای به کرد
  پدرش با که یپزشکان جمع نیب در جا  این اما! نخورد تکان هم شیجا
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  .نبود شیجا، بودند آشنا
 پاك را شهای  اشک دست با. کرد جور و جمع را خودش و دیکش یآه
 که بودند کینزد آنقدر هم هنوز. کرد می نگاه او به لبخند با برزان. کرد
  .گرفت فاصله کمی . کند حس را نعنا يبو

  :گفت و دیکش شیموها به یدست و نشست صاف هم برزان
  .یش می کوچولو دختر  یه مثل درست یکن می هیگر یوقت -

  :گفت شرم با، ندبود شده سرخ شهای گونه که نیآو
   االن فقط دلم.شدم یاحساسات یلیخ من دیببخش بزرگم؟ حاال یعنی  -

  .خواد می آب پرتغال یه
  :گفت و دیخند برزان

 آب  یه کنم می فکر !جون دختر ییکوچولو شهیهم من مقابل در تو -
  .حالت رو جا بیارهپرتغال خنک 

  اي کوچه همان سر ون بعد کمی . ماند ریز به سر و کرد سکوت نیآو
 اخیرا. شدند ادهیپ برزان همراه به نیآو. داشت نگه، بود اناش خانه که
 و کوچه سرهمان. جاست همان هم برزان برادر ي خانه که بود دهیهمف

  .دوطبقه دیسف ساختمانیک ، ابانیخ به رو
 قدم بایدخترز همراه به و بود دستش در اش یپزشک فیک برزان

رو  پس، دیبگو نیآو به را اش خواسته تا بود فرصت نیبهتر حاال. زد می
  :گفت اوبه 

  ن؟یآو -
  هووم؟ -
 رسونمت می هم. کوچه  این ته تا مآ می باهات... داشتم یفحر  یه من -

  ؟یهمراه  این با يندار یمشکل که تو. زنم می و رحرفم هم و
  هست؟ يمورد چه در حاال ؟یمشکل چه نه، یاوک -
  !خودمون مورد در -
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 از قدم توانست مین. بود شده دستپاچه. شد تپش پر قلبش ناگاه به
 یقیعم نفس. خوردند می گره هم در شیپاها مقد هر با انگار. بردارد قدم
  :گفت و فشرد محکم را فشیک بند. شود مسلط خودش به تا دیکش

  .کنم می گوش! دییبفرما -
. کند صحبت به شروع چطور دانست مین. شد قدم هم او با برزان

  که بود مسخره، سن سال چند و یس با او با موقعیت يمرد يبرا
 حرف دختر یک با که نبود اول بار. کند گم را شیپا و دست طور این
 هم خودش اما. ادیز روابط و داشت يادیز هاي تجربه او. زد می
. خواست مین را یزن چیه دلش که بود یسال سه دو حاال که دانست می

 ي شبه یک مهمان که یکی، خواست می همراه یک او... يدختر چیه
 نثارش عشق و آرامش .باشد همراه او با راه تمام بلکه، نباشد تختتش

  .کند
 بر دست زمان هم و  ایستاد حرکت از و داد رونیب شدت به را نفسش
 نیآو. برگرداند خودش طرف به را او و گذاشت نیآو ي سرشانه

  . ایستاد شیرو روبه ریز به سر و نیشرمگ
 بود رفته فرو لباسش ي قهی  تا که را نیآو ي آمده فرود سرِ برزان

 باال را سرش و کرد لمس را او چانه ریز و برد جلو را دستش، دید
 شیبایز و پشت پر هاي مژه و یمخمل  اي قهوه درشت چشمان به. آورد
 را صورتش ياجزا تمام! شهای مژه داشت ییبایز تاب چه. دوخت چشم

  :گفت و گذراند نظر از
  !یسادگ نیهم به. شدم عاشقت من! نیآو -

 رهیخ شیرو روبه مرد يرایگ و اهیس چشمان به فقط سکوت در نیآو
  .ماند

 او مرغوب راهنیپ نرمی  نیآو. داد قرار قلبش يروش را دست برزان
 .توانست حس کند میرا  دیکوب می محکم که قلبش تاپ تاپ هم بعد و
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  :گفت، داشت کمی  يانحنا که یلب و زد می برق که یچشمان با برزان
 خاطر به فقط این  کوبه؟ میام  نهیس ي قفسه به محکم چطور! نیبب -

 همون از من نیآو. دیتپ می نواخت یککه بود ها مدت وگرنه، ئهتو وجود
 مثل و بود کرده روشن رو باتیز ي چهره، شیآت ي هیسا که اول شب
، يبود شده شیآت ي الهه که شب همون از، يدیدرخش می ییطال سیتند

 هک ییروزها همون از. داشتم دوستت هم تر قبل از من. شدم عاشقت
 دیشا  یا .يگذروند می رو يکارآموز ي دوره نیبرل مارستانیب يتو

 سالم  یه تو و شدم می دعوت پدرت ياه یمدوره به که یوقت همون
 قبول منو عشق! نیآو... یرفت می اتاقت به و يداد می یجمع دسته

  ؟یکن می
 را شفیک بند و بود چسبانده اش  نهیس به را سرش، زده جانیه، نیآو

  .نرود مقابلش مرد کمر دور به شهای دست تا فشرد می
 از نیآو باالخره. کرد سکوت و دهیکش شیموها يرو به دست برزان

  .دوخت چشم نیزم به شرم با و گرفته فاصله او
، دینرس گوشش به او از ییصدا یوقت. کرد نگاه او به منتظر برزان

  :گفت
، ترم بزرگ تو از سال دوازده کنم می فکر سالمه؛ 35 من !نیآو نیبب -
 تونم مین تفاوت  این به، ستین خودم دست .کرده ریگ تو شیپ دلم اما

  .دارم دوستت من. کنم فکر
  :گفت و کرد ز باهم از را شهای لب زحمت به نیآو
  .بگم یچ دونم مین من... من -
  !بگو احساست از -

  :گفت و زد بودند رها اش یشانیپ يرو که ییموها به یدست نیآو
چیزهایی که مسلمونا هیچ کدوم از که   این  با!مسلمونم من، خب -
اوت دین من و تو ف تاما در حقیقت، دم میونه رو انجام ناش ن و وظیفهبلد
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  .شه می ن ایجاد تغییري
 که يدختر! يبارویز  این بود ینیریش و ساده دختر چه. دیخند برزان

 حجاب مچهینک  ییحت که يدختر .بود دهید باز هاي لباس با را او بارها
  !مسلمانم من گفت می حاال. نداشت هم

  :ریشش کشید و گفت ته به یدست
  !من جان دونم می -
 رو لشیدل. کنم ازدواج تونم مین که ونمسلم ریغ  یه با خب -

 ازدواجت گرنه و یکن ازدواج ونمسلم با دیبا گه می بابا اما، دونم مین
 و بابا یول اسالم از دونم مین هم ادیز کال. ستمین دیمق من خب. باطله
  حتی!زنم مین یحرف که اونا حرف يرو من... نم. دکنن می مخالفت مامان

  .کنم میاما از دستور بابا هیچ تخطی ن، ها  صحبت این اگر معتقد نباشم به
  :نگرانی دختر رویاهایش لبخند زد و گفت به دل برزان

 نظر مهم االن اما. میکن می موضوع  این حال به هم يفکر  یه خب -
  ن؟یآو گه می یچ قلبت، توست
 مثل يدختر يبرا ایح و شرم همه  این .بود شده ریز سربه باز نیآو

  .برزان نظر از بود بیعج او
 به .دیکش یقیعم نفس بعد اما، کرد می يباز انگشتانش با نیآو 

  :گفت و کرد نگاه شیرو روبه مرد هاي چشم
 بند نفسم که انگار... که انگار .شده ادیز یلیخ تپشش انگار! قلبم؟ -

.  نوشیدنی خیلی گرم و تند خورده باشم یه  انگار!هیراض قلبم... اومده
 مثل  جایی توي دلم یه .م نبض گرفتهها م هم داغه و شقیقهها حتی گوش

  .دریاي مدیترانه متالطمه
 دختر ي لفافه در ي عالقه ابراز  این از، شد شوق از سرشار برزان 

زیادي . این دختر زیادي پاك و دست نخورده بود! رویش وبهر ییاروپا
مهربانی را ریخت درون . اش را کم کرد فاصله. لطیف و بکر بود
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  :چشمانش و همه را نثار وجود آوین کرد و گفت
 رو موانع ي همه میبرگشت نیبرل به و شد تمام تیمامور  این یوقت -

  ؟یمون می منتظرم زمان اون تا، کنم می صحبت پدرت  با.کنم می هموار
  :گفت دیام از پر یچشمان و افروخته بر هاي گونه با نیآو
  .مونم می منتظرت !بله -
  !دارم ازت هم گهید خواهش  یه .ممنونم -

 برزان. داد تکان را سرش و کرد نگاهش یسوال صورت به نیآو
  :گفت
 داشته يانرژ تا! نشو دور! باش من کینزد شهیهم میهست جا  این تا -

  !سفر  این ي ادامه يبرا باشم
 رفت دلش و دید را شهای گونه يرو چال دو او و زد لبخند نیآو 
  :گفت و شود مسلط خودش به تا دیکش یقیعم نفس اما. زیباییش يبرا

  .برگردم و برسونمت، ينداد دستمون کار تا دختر ایب -
 تا الم منزل تا و. دش آب دلش در قند برزان حرف ریتفس از نیآو 
  .ندنزد حرف کام

 يرو را اش یپزشک فیک برزان، نددیرس منزلشان در يجلو یوقت
 باز گردنش دور از را يگردنبند، کرد اش قهی  در دست و گذاشت نیزم

 و گرفت نیآو مقابل و دیکش رونیب را انگشتر یک ریزنج داخل از و کرد
  :گفت
  تنها. بوده ازدواجشون ي حلقه واقع در. مادرمه دگار یا انگشتر  این -

 تا انگشتت يتو يبنداز و این خوام می. مونده من شیپ که همادرم دگاریا
 بزرگ الماس  یه با ينامزد حلقه، نیبرل میبرگشت یوقت. یمن مال بدونم
  !؟یموافق. خرم می برات
 کرد نگاه  اي روزهیف درشت نینگ با ساده انگشتر به زده رتیح نیآو

 را انگشتر و گرفت را او دست برزان ماا .کند چکار که ماند مستاصل و
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  :گفت و انداخت راستش دست دوم انگشت به
  !من عشق دآ می دستت به یلیخ -

 در! گرفت نشان ي حلقه هم و دیشن عشق ابراز هم شب یک در نیآو
 یحت  یا .بزند یحرف مادرش و پدر به بود نشده فرصت هنوز که یحال
  !اریآم به

 آنکه از بعد و شکوفه باران کرد را دستش پشت و شد خم برزان
هر از گاهی ،  و تا مسافتی.رفت و گرفت فاصله او از کرد باز را در نیآو

  .کرد میپشت سرش را نگاه 
 که یتن و دیتپ می تر قدرت پر حاال که یقلب، دیجد ییایدن با نیآو 
 اطیح آن با نوساز ي خانه  این حاال. شد خانه آن وارد، بود شده تر گرم

 شهر  این در بماند که داشت يانرژ حاال. بود بایز شیبرا هم تشبرهو
 یخوشحال از. بود شهر  این در عشقش. نبود زده غم گرید اصال. زده غم

  :گفت آسمان به رو و دیچرخ خودش دور بار چند
  !ممنونم ایخدا -

***  
 در را اي بچه پسر که يمرد .بود شلوغ يادیز مارستانیب بعد روز 

  .بود  ایستاده ينارک داشت آغوش
، گذشت می راهرو آن از ها ضیمر به زدن سر يبرا مدام که نیآو 

 دش یا يچند از بعد. بود  آشنا شیبرا اش افه قی.ه بودشد مرد ي متوجه
  .بود دهید اول روز که ستیبر سر حوصله مترجم همان او که آمد

 چشمش مدام .نداشت یتوجه اصال بچه پسر هاي هیگر به اما مرد
 که بود جا  این جالب. گذشتند می آنجا از که بود یهای زن زدن دید نبالد

 اندام از يزیچ عمال و بودند محجبه کردند می عبور که هم یهای زن اکثر
 چشم به يزیچ، رنگ اهیس  اي پارچه جز و نبود دایپ صورتشان یحت و
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  .آمد مین
 فرصت نیاول در خواست می دلش. بود دهیند را برزان صبح از نیآو

  ودبرو بود یدندانپزشک اتاق آنها از  یکیکه راهرو يانتها هاي اتاق به
کمی  یوقت  پس.ندیبب بود کرده باز جا دلش در شبید از که را يمرد

 به. کرد لیتعط را کار قهوه صرف يبرا و شد خلوت سرمادرش 
 لیطو يراهرو همان به پا و آمد رونیب کودکان ي نهیمعا اتاق از  اي بهانه

  .گذاشت خلوت و
 همان  فقط.کرد مین عبور راهرو آن از یکس و بود ظهر اذان وقت

 هنوز راهرو وسط کودکش و ود ب ایستاده وارید به هدیچسب، مترجم مرد
 یگوش با هم مرد .بود شده هق هق به لیتبد اش هیگر. کرد می هیگر هم

  .دز می کودك به يتشر یعرب زبان به یهرازگاه و رفت می ور تلفنش
 از یزالل آب و هشد قرمز هیگر فرط ازهایش   چشمکه بچه به نیآو

 پسر  صورتبه یدست و شد نزدیک، بود شده روان اش ینیب سوراخ دو
 بچه با یآلمان زبان و سر ي  اشاره با اما، دیفهم مین را بانشز. دیکش بچه
 که  دستی.لمسش کرد یدست کرد احساس ناگاه به  کهزد می حرف

  .بود ناكهوس و فیکث
 و  ایستاد راست خودش يجا در ها گرفته برق مثل هیثان از يکسر در

 صفر به نیآو با را اش فاصله که مترجم مرد، کرد نگاه سرش پشت به
 حرف یآلمان به و برد نیآو يپهلوها سمت به دست، بود رسانده

 از را او کرد یسع و شد گرد نیآو چشمان .آورد زبان به یکیرک
 .بود افتاده مخمصه در او و  بودتر ادیز مرد زور اما، دکن دور خودش

 یآلمان به و داد هول عقب به را مرد توانش تمام با و بود یزحمت هر به
  :گفت
  !روبردار دستت !مارستانهیب جا  این !؟يندار شرف مگه تو -

  :گفت کرده عرق صورت و دگرگون یحال با مرد



42  ª  پریشانی ماه  

 

  ... قطف .ندارم تیکار من !باش آروم !دختر یه -
 فاصله نیآو از کمی  مرد شد باعث یکس ادیفر يصدا موقع همان

  .داد هیتک سرش پشت وارید به بالفاصله نیآو. ردیبگ
 برزان جز یکس که بلند يصدا آن صاحب یزدن هم بر چشم در
 یعرب به و دیچسب را او ي قهی  و رساند مرد آن به را خودش، نبود
 آنها نیب يریدرگ يبرا  اي مقدمه نیهم و کرد او با زدن حرف به شروع

 آنها سمت به نفر چند و شد باز اتاق چند در، نیآو ادیفر يصدا با. شد
  .آمدند

 بود کودك به حواسش نیآو هم باز انیم  این در، کردند جدا را آنها
  .کرد می تکرار را"...یعم... یعم"ي  کلمهمدام کار خطا مرد به رو که

 دادن نشان و صدا و سر با و زد بغل را او، رفت کودك سمت به مرد
  .شد دور آنجا از برزان به دیتهد انگشت

 به و دیکش شیموها به یدست و کرد مرتب را روپوشش اما برزان
 به و کرد ینگاه بود دوخته چشم نیزم به بار اشک چشمان با که نیآو

 دلش نیآو دست در مادرش يدگار یا انگشتر برق دنید از. رفت سمتش
  :گفت نیآو به رو یمهربان  با.رفت ضعف

  !ایب .اتاقم به میبر ایب زمیعز -
 اتاق در برزان. شد روان او دنبال به، دهی ترس ي جوجه یک مثل نیآو 
  از پر چشمان و دهیپر رنگ آن با نیآو تا  ایستاد يکنار و کرد باز را

 را دیکل و بست را  در.شد اتاق وارد خودش بعد .شود اتاق وارد اشک
  .چرخاند قفل در

 از، بود  ایستاده یآسمان یآب تیونی  کنار اتاق انیم مستاصل، نیآو
. بود روشن کامالاتاق  و دیتاب می اتاق درون به دیخورش نور پنجره
 تر وشنر، دیخورش نور انوار ریز در معشوق ي ختهیر بهم کمی  يموها
  .بودند هشد
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 دیورشخ نور ریز بایز یسیتند مثل که نیآو به خوب برزان
 که دستش انگشتان با دستانش يباز به و دوخت چشم، دیدرخش می

  .کرد نگاه، بود درونش استرس از نشان
 زده شوك دخترك  این به و بود کرده شلوارش بیج در دست برزان

و . شد کینزد او به و دیکش یقیعم نفس تینها در، کرد می نگاه شوق با
  .کرد می نگاه نیزم به هنوز

 کرده تر بم را آن عشق و مهر هاي رگه که  اي آهسته يصدا با برزان
  :گفت بود
  !نیآو اریب باالت روسر -

 لحظه هر وه شد ییایدر که یچشمان با .آورد باال را سرش نیآو
  .کرد نگاه برزان به، شود شهای  اشک ختنیر باعث مد یک بود ممکن

 هوا بی .بود شده لخته خون کمی  برزان هاي لب کنار که دید می حاال 
 لمس اش زده خی انگشتان سر با را برزان لب کنار و آورد باال را دستش

  .بست راهایش   چشمموقع بی لمس  این از برزان .کرد
  :گفت یلرزان يصدا با نیآو
   !شده یخون لبت کنار -

 رهیخ نیآو يبایز و درشت چشمان به و کرد باز را چشمانش برزان
  :گفت و شده
  !ستین مهمی  زیچ، نداره الاشک -

  :داد ادامه و کرد مکث کمی 
  داد؟ انجام رو کار این  مرد اون و یه چطور -

  :گفت و داد تکان نیطرف به را سرش نیآو
 وقت یلیخ آخه .کنم کمک بچه به تا شدم خم من... من... دونم مین -
 به حواسش پدرش  اما.بودمش دهید من و کرد می هیگر اونجور که بود
  ... رو دستش و جلو اومد اون... مرد اون شدم خم تا خب !نبود اون
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  :گفت و داد رونیب را فسشن تیعصبان با برزان
 مرد اون اما .گذشت ریخ به، نداره الاشک... نده ادامه، دمیفهم خب -
. دارند یگروه يتعداد  یه با انگار. ستا منطقه  این يخرابکارها جزو
 و دیدیرس که يروز  همون.گفته بهم برادرم و این .دهستن مشکوك کمی 

 حواست ید با.شناختش رادرمب، بود باهاتون مترجم عنوان به هم ناو
  .یکن جمع شتریب رو

  !شدم شوکه من -
 مشکوك یکن می فکر که یهای آدم به بعد به  این  از.نداره الاشک -

 دیجد ي هفته هم ما .کرد یخوب هم ادیز شه می ن.نشو کینزد، دهستن
 دونم می ن.میبش خارج منطقه  این از عیسر دیبا و هش می تموم کارمون
 نیب اش زمزمه. شده انجام مرز يتو یهای يخرابکار یه، نه  یا گفته پدرت
 بشن خارج شهر  این از که دگرفتن میتصمها  پزشک دیشب ؛دهیچیپ مردم

  من.میر می هفته اول هم  ما.رن می عصر امروز هم یگروه  یه و
  حتی.باشم ات خانواده و تو با دادم  ترجیحاما ،برم امروز تونستم می

  .شن می خارج شهر از صبح فردا هم اش خانواده و برادرم
  :گفت ان ترس و دهیپر رنگ نیآو
! بود؟ امان و امن که زیچ همه  امادرخطره؟ جونمون یعنی  برزان -
  .مور  و دوردمیند  اي يعاد ریغ زیچ چیه من

  :گفت و زد لبخند برزان
 !نبود اش بچه اصال بچه اون. بود مرد نیهم يعادغیروضوع م  یه -

 مارستانیب يتو روزه چند رو مرد  این زد؟ می صداش عمو يدیدن
 یبعض، ستین اون فقط !مختلف يجاها در و مختلف هاي بچه با. نمیب می
  .دمشکوکن هم مارستانیب نیهم پرسنل از

  :گفت و فشرد انگشتانش را نیآو
  .میرفت می هم ماها فردا نیهم کاش  اي  .کنه کمکمون خدا -
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  :گفت برزان
، بود میخواه جا  این ما گهید روز سه حداقل و ادهیز تعداد، شه مین -

  !کنارتم من نباش  نگران.یکن صبر دیبا میبر که شنبه یک روز تا
ترسیده بود، اما از بودن که   آناسترس داشت، باکه   آنآوین با

  . خند به لبش آوردبرزان، حس خوبی داشت که لب
   !یهست که ممنونو گفت  -
 تا شبید یکن می باور. میبرگرد نیبرل به که کنم می يشمار لحظه -
  شنیدم .یدوب رن می صبح فردا اش خانواده و برادرم .بودم داریب صبح

 راحت ها اون بابت از  خیالم.ره می امارات به که هیپرواز نیآخر این
  .نگرانم تو بابت از میهست جا  این تا، اما شه می

  :گفت و گرفت فاصله برزان از کمی  نیآو
 به فقط و دونستم مین رو زهایچ یلیخ اما. بودم داریب صبح تا منم -

  !ادیز  خیلی.داره یتازگ یلیخ من يبرا حس  این .کردم فکر تو
دانست  نمی. هاي ناب و تجربه نشده پر از حس. آوین پر از شرم بود

  :گفت آهسته. ان دهدالعملی نش چه عکس
  !خداحافظ فعال .مامان اتاق رم می من -
 بود  ایستاده او به پشت ضیعر هاي شانه آن با که يمرد از ییصدا 
  :گفت که کرد برداشت آن از نیآو و بود نامفهوم مه یمک که، آمد
  !خدانگهدارت -

 کنار مادرش و  پدر.رفت مادرش اتاق به و شد خارج اتاق از نیآو
 نگاه او به دو هر نیآو آمدن  با.خوردند می قهوه و بودند هنشست هم

  :گفت و آمد سمتش به  مادرش.کردند
  بود؟ شده مزاحمت  کیدخترم؟ بود شده یچ -

  :گفت مادرش و کرد بازگو را انیجر نیآو
 منتظر اما .بشم مزاحمت نخواستم .یرفت اتاقش به برزان با که دمید -
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  .ادیب تا زدم زنگ پدرت به بالفاصله .ییایب بودم
 آنقدر کرد می فکر. نداد یپاسخ برزان درباره مادرش ي هیکنا به نیآو
 .باشد داشته یخصوص پارتنر یک خودش يبرا بخواهد که شده بزرگ

کمی  را مادرش .بود گرید  اي مساله نگران حاال، يزیچ هر از گذشته اما
  :گفت ینگران با و رفت پدرش سمت به و زد کنار 

 به یحرف شما  چرام؟یخطر در ما که  درستهگه؟ می یچ  برزان!بابا -
  داره؟ خبر اونم ؟یچ  آمیار؟دینزد من

 با .فشرد را قهوه فنجان دور و کرد جابجا را نکشیع، یعل دکتر
  :گفت بود  ایستاده دخترش سر پشت که همسرش به ینگاه
 درست، برزان تو قول به  یا دیرش دکتر بله. دخترم نترس !نیآو -
 میر می اول البته. نیبرل میگرد می بر گهید روز سه تا حداکثر  ما.گفته

  .نیبرل میر می گهید پرواز  یه با جا اون از بعد و ترکیه
 به  اي گهید پرواز، پره می امارات پرواز نیآخر فردا انگار اما بابا -
  ؟هست  ترکیه یا امارات

  از مایهواپ  یه باه رقرا. میهست آلمان کشور ي تبعه ما، شده هماهنگ -
 به داعش ورود  این که ستین مشخص هم  اما هنوز.میبش خارج جا این

 خبر هم  آمیار.اطهیاحت جهت به کارها این، باشه درست عراق يمرزها
 عهیشا  یه فقط  این که گن می و مثبته یلیخ منطقه مردم دید یول .داره

  .ستا
  خواهش.بمونم جا  این خوام مین گهید من  بابا.کنه کمکمون خدا -
  !کنم می

  :گفت و آمد نیآو سمت به و شد بلند شیجا از یعل دکتر
 هم صبح دوشنبه و میباش استانبول ما شنبه یکدم می قول بهت -
   .نباش نگران .یبخواب تختت يتو راحت تو و. نیبرل

، داشت وجود که یتنش پر موضوع کردن عوض يبرا هم مادرش و
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  :گفت و زد دخترش ي شانه سربر
 يخبرها تو و افتهیب یخوب اتفاقات نیبرل میبرگرد یوقت کنم فکر -
  ؟ درسته!يبد ما به یخوب

 و او احترام به هم مادرش و  پدر.داد تکان يسر و زد لبخند آوین
 ي درباره را زیچ همه خودش دخترشان مناسب فرصت درکه   این يبرا

 که بودند نگران دو هر  اما.کردند سکوت، دیبگو دیرش برزان دکتر
 نگران البته و کنند خارج شهر آن از سالمت به را اناش خانواده بتوانند

بتشان مح و بودنشان شناخته بهتر حاال که بودند  میو اقوا انیاطراف کل
  .در دلشان رخنه کرده بود

 استراحتگاهشان به همه غروب و گذشت حادثه پر روز آن باالخره
  .رفتند

 آن  در.شدند جمع مادرشان يعمو ي خانه رد هم نیآو ي خانواده
 کس هر و بود مرزها به ها ستیورتر  ورود ي درباره ها صحبت جمع

 ي درباره مردها و بودند دهی ترس ها زن .گفت می بود دهیشن هرچه
  .کردند می بحث یاحتمال خطرات

 و حال کردن عوض يبرا شمادر يعمو، شام صرف از بعد باالخره
  .کردند می یهمخوان او با هم هیبق و کرد می زمزمه را يدرک  اي انهتر  هوا

 مشغول يفکر با و بود گرفته دستش در را یمحل یش آي کاسه نیآو
صداي . خورد می زیر دماغش اش  بوي پیاز داغ.کرد می نگاه هیبق به

 بد امروز تا حد ي عموي مادرش غمگین بود و آوین به خاطر تجربه
  .ه بود تحلیل رفتاش زیادي روحیه

دور  دست و نشست کنارش، بود دهید را خواهرش سکوت که اریآم
  :گفت و انداخت گردنش

  ؟يفکر يتو ؟چرا شده یچ -
  :گفت و گذاشت نیزم يرو را ش آ ي کاسه نیآو
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  !یچیه -
  :گفت و زد خواهرش ي گونه به  اي ضربه انگشتانش نوك با اریآم
  ؟یزن مین من به رو تها حرف حاال تا یک از -
  :گفت و داد هیتک برادرش به، آمد لبانش به لبخند نیوآ
  !افتاد یاتفاق  یه امروز -

خواهرش در عین خستگی ستاره   چشمان. آمیار سوالی نگاهش کرد
  .باران هم بودند

. نزد یعراق مرد از یحرف یول، کرد فیتعر اریآم يبرا را  چیزهمه
  :گفت متعجب اریمآ

  !ده؟کر يخواستگار ازت دیرش دکتر پس -
  !ه؟یچ  نظرت!آره -
  یه با یتون مین تو که دونی می !ستین مسلمان اون اما، هیخوب مرد -

  !یکن ازدواج رمسلمانیغ
   !داره حل راه  یه هم مشکل  این يبرا گفته اما. دونم می بله -

  :گفت و کرد نگاه خواهرش به متفکر اریآم
 یکس یخواهب جا  این تو که کردم مین همو ر تصورش وقت چیه من -
  !طیشرا  این يتو  اونم.یکن انتخاب رو

 طور این  یکس به حال به تا اما، شد یچ دونم مین هم خودم -
 نشان عنوان  به.بوده مادرش مال هم انگشتر  این .نداشتم رو یاحساس

  !داده بهم
 در، بودقدیمی  هم یلیخ که روزهیف نینگ با طال انگشتر برق به اریآم

 را دیرش برزان  دکتر.دوخت چشم خواهرش فیظر و يبلور دستان
 را او بارها و بود یقابل پزشک دندان  او.شناخت می که بود وقت یلیخ

  .نبود یشک مرد آن بودن خوب  در.بود دهید پدرش ياه یمدوره در
 بودن يد ایز همان مانع نیتر بزرگ اما، بود خوشحال خواهرش يرا ب
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  چرا.باشد اسالم به نشید رییتغ به حاضر، زد می حدس که بود برزان
 قرص پا و پر هاي يمشتر از برزان که داشت اطالع پدرش قیطر از که

 به مطالعه با خواهد می مرد  این که دانست می. است یمذهب هاي کتاب
  .شود مشرف اسالم نید

 جمع يپسرها از  یکی.دوخت چشم پرستاره آسمان به و دیکش  آهی
 زد حرف او با کلمه چند هم اریآم. فتگ يزیچ يردک به و آمد طرفش به
  .رفت و داد تکان يسر هم جوان پسر که کرد اصرار انگار و

  :گفت خواهرشرو به  اریآم
  .باهاشون رم می  منم.دبزنن یگشت  یه برن خوان می پسرها -

  :گفت نگران دل نیآو
 ؟يبر یخواه می یچ واسه  تو؟یبمون که ستین بهتر اریآم -

حس .  بریمجا  این شاید فردا بتونیم از. تر تموم بشهامیدوارم امشب زود
  .بدي دارم

  :گفت و دیخند اریآم
 دامنه تا  تازه.ستین يخبر  هیچ!ییو ترس یلیخ تو کوچولو موش -
  !بخشه لذت خیلی. میر می هم کوه
  !اي هودهیب کار چه -
  !گذره می خوش که من به -
  .بخوابم خواد می دلم فقط وام  خسته من اما -
 خسته یلیخ که هم نیآو. دش یراه ها پسر با، یخداحافظ از بعد اریمآ
  :گفت مادرش به رو بود
  !گهید میبر، ام خسته من مامان -
 صحبت داره عالـف درتـپ! کن تراحتـاس ونهـخ يوـت روب زمیعز -
  .کنه می

 به و شد بلند شیجا از، است دهیفا بی بحث دانست می که هم نیآو
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 یبالش و کرد انتخاب را ها اتاق از  یکی ي  گوشه.رفت ساختمان داخل
 سرعت به و فشرد هم يرو را اش خسته چشمان و گذاشت سرش ریز
  .رفت خواب به

 قطع هم نور و شد دهیکش شیرو ییپتو که کرد احساس بعد کمی 
  .رفت خواب به دوباره بود کیتار چون و کرد باز را چشمانش کمی  .شد
 و غیج يصدا با فقط... هرچه  یا گاهسحر، بود شب مهین، دانست مین
 و یعیطب العمل عکس یک یط و شد باز حد نیآخر تا چشمانش ادیفر

، شد خارج اتاق از و زد جست بود دورش که ییپتو انیم از، ناخودآگاه
  .شد خشک شیسرجا یگچ ي مجسمه یک مثل درست دید که آنچه با ماا

  چرا.داشتند بلند هاي شیر و اهیس يسربندها بودند؟چرا که ها این
 اسلحه با مرد دو و بودند کرده کز  اي گوشه دخترها و لیفام هاي زن
  !بودند؟  ایستاده سرشان يباال

 و دیچرخ چشمانش اما بود شده فلج که کلشیه .چرخاند چشم
 يصدا خوش يعمو بدن از که بود خون ! خون.دید را گرید  اي هیزاو

  .زد می فواره مادرش
 از  یکیو بود افتاده لیفام يمردها از گرید  یکیتر طرف آن کمی 
 يرو را چاقو و دیخند می بلند بلند و نشسته اش نهیس يرو مهاجمان

 ،دانست مین که یزبان با و کرد می دشیتهد انگار. بود گذاشته او يگلو
. دیکش مرد گلو يرو شدت به را چاقو آن یک در اما. زد می یهای حرف

 خون برود در آب ریش يرو از هو  یککه یآب شلنگ مثل درست ایخدا
 و غرق شد سرخ خون همه آن انیم در مرد و دیپاش و دیپاش... دیپاش
  .دیخند

 داشت بلند ییحنا شیر که يرد م.ماند مات  وافتاد نیزم يرو نیآو
 به لگدي. آمد نیآو سمت به شخندین با بود پوست دیسف شدت به و

 درد. راند جلو به را او نامفهوم یاتکلم و اسلحه نوك با و زد شیپهلو
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 دهیچسب نیزم به، نخورد تکان شیجا از اما. در تمام وجود آوین پیچید
 و برد شسوانیگ يسو به دست، خورد مین تکان آوین دید که  مرد.بود
 کنار به، شد دهیکش، رفت هوا به نیآو غیج و ادیفر. دیکش سیگ با را او

 یزن؛ همان افتاد مادرش يعمو زن رکنا ضربه یک با و شد برده ها زن
  اشک و زد می غیج مدام و بود دهید را پسرش و شوهر شدن کشته که
  .ختیر می

 رمردیپ. خون و بود خون هم نوزه، دبو شده سردش .شد جمع نیآو
  .بردند  اي گوشه به را تر جوان مردان و کشتند هم را يگرید

 يگلو به که دید را مادرش يعمو پسر لرزان ي بچه دختر نیآو
 فیکث را لباسش و آورد باال ناگهان و بود دوخته چشم پدرش ي دهیبر

 بودند؟ کجا مادرش و پدر. افتاد کار به نیآو فکر  اي لحظه براي. کرد
، بود بلد هم اگر که نبود بلد هم را لشیفام  زباننبود؟ آنها از يخبر چرا
  .دادند مین اجازه هم مهاجمان  ونداشت دنیپرس جرات

 جمع انیم از کردند نگاه همه به بعد و زدند حرف با هم مهاجمان
 به داشت يتر بزرگ یگوشت ینیب و بزرگ کلیه که مهاجمان از یکی

 رونیب را  اي ساله شانزده  یا پانزده دختر آنها انیم از و آمد ها زن سمت
 ییطال سوانیگ و دیخند می، بود شاد جمع در شهیهم دختر  این .دیکش

 درشد  میباعث ، دبو اش گونه يرو که یخال و يبلور پوست. داشت
 هاي گل .بود دهیپوش يگلدار بلند راهنیپ شب آن .بماند همه ذهن

  .يتور هاي هیحاش و رنگ سبز روشن هاي برگ با یآب و یصورت
 کنار زانو يرو ردها م.برد سالن وسط به را دختر یداعش مهاجم

  .بود شده بسته پشت از شانهای دست و بودند نشسته وارید
 را مردها يسرها برجسته هاي رگ و زده وحشت چشمان نیآو

، زد ادیفر بلند بلند دخترش شدن دهیکش با انیم آن در يمرد. دید می
  .شد دهییسا فرش يرو صورتش .کردند پرت فرش وسط به را دخترك
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 طرف دو در یشـداع ردـم و د.دـیچک اش یآب شمانـچ کنار از شاشک
 هم  یکیو بود آنها سمت به اناش اسلحه سر و  ایستاده ریسا يمردها

 و بود چرده اهیس و زشت شدت به که بود  ایستاده ها زن سر يباال
 که بود همان، آنها از  یکیکه گرید یداعش مرد دو. داشت فرم بد یشیر
 یحت و بود ها ینیچ شکل به یپسرجوان يگرید و دهیکش را نیآو سیگ
 هم به چشم در دختر گلدار  لباس.بودند دختر کنار، نداشت هم شیر

  .زد ضجه دختر  وشد پاره یزدن
 میانکه   این  درست مثل.شدند دهیدر هم از یصورت و یآب هاي  گل

 به پدر ادیفر.  بیافتیها  گلجاناز گل بایستی و با داس به  پر باغیک 
 و دندیکش غیج ها زن .بستند را چشمانشان ردک مردان و رفت عرش

  .با دست پوشاندند را سرشان ترهادخ
 به یداعش مرد دو توسط که یدخترک به یگاه نیآو انیم آن در
 يپدر به یگاه و کرد می نگاه بود گرفته قرار تعرض مورد نحو نیبدتر

 و خورد می بدنش به مدام ضربات و دیچیپ می خود به مار چون که
  !ردک مرد یک آن هم، مرد یک رتیغ رفتن فنا به بود رحمانه بی چقدر

 دخترك يرو و نداشت پا به يشلوار که بود جوان پسر نوبت  حاال
 يحد در. دیکش می دخترك شکم و نهیس يرو را يخنجر. بود زده مهیخ
 آن کیدر که داد می ادامه عشیشن کار به و کند لمس را بدنش پوست که

 را خنجر و گرفت را پسر دست دو يادیفر با و شد آزاد دخترك دست
 اش یطانیش حال از یداعش متجاوز سر پ.کرد فرو چپش نهیس در ته تا

 به را سرش  وزد ادیفر در پ.کرد نگاه دختر کندن جان به و شد خارج
  .دیکوب نیزم

 نیچند تیعصبان ا ببود مانده ناکام اش خواسته يارضا در که پسر
 دخترك لبان يرو که يلبخند اما. فرو کرد دختر بدن در را خنجر بار

 ناف نییپا تا گردن ریز از حرکت یک با و کرد شتر يجر، بود عشجا
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باز  اما .ختیر رونیب دخترك ي روده و دل و دیدر خنجر با را دخترك
  پسر.زد می ذوق يتو دخترك دیسف هاي لب يرو روزیپ لبخند آن هم

  .گفت داد با را کلمه نیچند. داشت حرص هنوز یداعش
 تر پهن لودشآ گوشت دماغ و دیخند پوست دیسف و کلیه درشت مرد

 رفت دختر پدر سمت به و دخترك جان بی کریپ به انداخت تف  پسر.شد
 .دینفهم زیچ چیه گرید نیآو و دیبر را مرد سر انهیوحش اقدام یک در و

 عیما ختنیر  با.برد فرو خود کام در را او و شد تر اهیس اهشیس دنیاي
 ممکن حد نیآخر تا را چشمانش. آمد وش هبه صورتش يرو بر يسرد

  .کرد می نگاهش پوزخند با که بود ینیچ  یا یچچن پسر همان. کرد باز
 و بودند زنان يپاها و دست به زدن ریزنج حال در گرید مرد دو
 دایپ چشمانشان فقط که بودند کرده آنها وتن سر به را اهیس  اي پارچه

 با دخترك ي پاره پاره و انیعر جسد. نبود يخبر ردک يمردها  از.بود
  .بود افتاده وسط آن روزمندانهیپ لبخند همان

 يبازو يرو بر یچچن پسر خنجر زخم .دیچیپ نیآو بدن تمام در درد
 هاي صحنه دنید با  آوین.بزند رونیب خون شد باعث نیآو ي برهنه

 کم وانیح آن يبرا ستا  گرمیدستیک  فقط  این که دانست می گذشته
  .سال و سن

 و سر يرو به را آن او و گرفتند نیآو مقابل را اهیس پارچه باالخره
 به برهنه پا را ها زن ي همه و شدند قفل شیپاها و ها دست .دیکش بدنش
 نیآو، رفتند بزرگ ي خانه آن اطیح به یوقت. کردند تیهدا در سمت

 حتی، بودند کشته را مسن زنان متما. شد متوجه را يگرید تلخ قتیحق
 سپ. نبودند امرده. بردند می را هاتر جوان فقط انگار و !را ها انسالیم

، بود باز ناگر دستشا که یمردان همان !رفتند؟ کجا به ردک يمردها
  .دادند مین يتعد ي اجازه شکستند و می را ها یغ یا  این گردن

 اش خانواده د یا به هم از ب!آه .بود گفته آنها رتیغ از بارها مادرش
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  بود؟  کجا خدا! ؟بود شده چه برزان ،باشند سالم کرد دعا و افتاد
 سنجار شهر در یدانیم سمت به پابرهنه را ها زن که بود زده هسپید

 هاي پیج، تانک از پر جا ههم! نبود قبل روز شهر هرگز شهر  این .بردند
! بود یتیمل هر از  انبوههاي شیر و اهیس يسربندها با یمردان و یارتش

 پرچم رگبارها یحت و ها نیماش از یبعض يرو که د بوجا  این جالب و
 کرده وصل، بود شده نوشته "اهللا اال اهللا ال"ي کلمه آن يرو که یاهیس

  .باشند مسلمان که آمد مین افراد  این از کدام چیه به اام. بودند
 ریاس يپاها و دست با بچه و زن يادیز تعداد دانیم از  اي گوشه در

 و بودند  ایستاده يوارید نارک هم ها یبعض و بودند نشسته ریزنج در
 حلقه یارتش و یشخص هاي لیاتومب بزرگ یصحن در آنها روي روبه
 بستههاي   دستبا را مرد يادیز تعداد، داعش گروه ءاعضا و بودند زده

 پیر.  بودندنشانده بودند  ایستاده تماشا به که مردمی  يجلو، فیرد به
 سه !آمد مین در ییداص زنان از کدام چیه زا. کوچک و بزرگ، وجوان

 یسیانگل و یعرب به را یهای حرف و ند ایستاد دانیم وسط یداعش مرد
 بعضی .بودند ریز به سر ریاس يمردها .گرفتند شاهد را مردم و گفتند

  .ختندیر می  اشک هم
 تازه دانست می نیآو که بود اندام الغر يمرد انیم آن در مخصوصا

 زدن برهم چشم یک در بعد و! بود عهیش مسلمان کی و است شده پدر
  .شد بلند اسرا ي هیبق و ردک زنان از غیج و بستند رگبار به را همه

 توانست می چه هر بلند و یآلمان زبان با انیم آن در نیآو اما
  :گفت می

  !برس دادمان به. ...کمک... ککم!  کجایی!اخدای! کمک -
 شیصدا ستدان می یآلمان که نفر یک که، نیآو بود شانس بد چقدر

 سمت به، اجازه کسب با و زد یحرف اش يکنار مرد گوش در و شنید را
 اهیس هاي چادر  یا و زد کنار را روبنده  یکی یکی.آمد زده روبنده زنان
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 او روبنده نباال زد با و دیرس نیآو به باالخره و کرد نگاه و زد باال را
خ آوین پرید رنگ از ر !عرب مترجم همان جز نبود یکس او .شناخت را

 تمسخر با و بود اش چهره يرو یهیکر لبخند. و اندامش به لرزه افتاد
  :گفت
 دیبا که دارم کارها و! منی مال بعد به  این زا! شم می صاحبت خودم -

. بدم انجام دیبا که هست یشخص حساب هسویت  یه اول اما، بدم انجام
  !فتیب راه، باش زود

 مرد. کرد نگاه را او فروغ بی یمانچش و گچ رنگ به یهای لب با نیآو
 وسط نیآو بعد  اي هو دقیق کرد پرت جلو به را نیآو و دیکش را چادر

 بود هرچه اما. افتدیب یاتفاق چه است قرار دقیقا تدانس مین. بود ابانیخ
  . بود ندیناخوشا یلیخ

 را اش یزندگ که آنچه دید نیآو نکشید و طول ادیز يخبر بی  این 
دو  فقط حاال. زد آتشش و رفت شنفس. کشت را او که آنچه .کرد رانیو

 پدر، شپدر. آوین يرو روبه درست. بودند زده زانو ابانیخ وسط دمر
 آلود خون لبش کنار که يدر پ!سخت يروزها تمام مرد .مومنش و زیعز

. سرش به بودند زده ضربه نگارا. دیچک می سرش از خون بود و
، زیعز مرد همان، پهن هاي شانه، اهیس و براق هاي چشم همان، يدیگر
 .بود نشانش انگشت در مادرش ي روزهیف انگشتر که همان، عشق همان

  :زد ادیفر یآلمان به و اوردین طاقت نیآو
  !خدا ای... خدا ای... برزان... بابا -
 زد یحرف نیآو به تشر با يگرید مرد! دیخند بلند. دیخند مترجم مرد 
  :گفت نیآو به و داد قورت را اش دهخن کمی  هم مترجم مرد که

  .بشه بلند صداش دینبا که زن !ریبگ خون خفه -
 نامزدش و پدر سمت به  وگرفت سربازها از  یکیاز را اسلحه بعد و
 او يگلو از  اي ضجه که زد برزان سر به محکم ضربه یک اول و رفت
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  .شد بلند
 که يدختر به براق چشمان با نبرزا. ریخت مین هم  اشک یحت نیآو 

 کل که بود حاضر و بود دایپ چشمانش فقط وبود  اهیس ي پارچه ریز
 به و کرد ، نگاهدهد نجات مخمصه  این از را او و بدهد را اش یزندگ
  :زد ادیفر يبلند يصدا با ناگاه
 اًیعل ان هدـاش  و اهللا ولـرس حمدـم ان هداش  و اهللا اال اله ال ان هدـاش -

  .اهللا یول اًیعل ان اشهد... اهللا یول
 يبلند نیحس  یا و گفت هداش  و شد صدا هم برزان با هم پدرش که

 شوکه و رمتحی نیآو و کرد کر را ها گوش ربارانیت يصدا .داد سر
  .درا دی ها صحنه
پدرش و به سمت ، دیبر می سر را شده نتیر بارا ریاس هر که يمرد

 جسد پدرش .یدچک میاز شمشیر بلند میان دستانش خون . برزان رفت
تیر نمرده و حاال در حال جان کندن  یک روي زمین بود و برزان با آن

  .رفت یاهیس به جان بی هم باز، دید که را پدرش رس. بود
 یاتاق زا. بود شده یزندان  اي خانه در، کرد باز چشم یوقت بار نیا

  .ختیر فرو چشمانش از  اشک .دیرس می گوش به يدختر غیج يصدا
 کز یهمگ که بودند اتاق در هم گرید دختر  چند.بودند داومم ها اشک
 و کرد هآنها نگا به مستاصل نیوآ. دندیکش می نفس زور به یحت و کرده

 .ختیر  اشک دوباره



  

  


