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 ٣ يه سفيدمردی با چف

  مقدمه
  

گران ياول سفارش د. ر شدياز چشمانش سراز كح زانو زد و اشينار ضركمرد 
  :  خودش و همسرش يرا به حضرت گفت؛ آن وقت آرزو

  .»رديبم يقبل يها هم مثل بچه يكين ينگذار ا!  السالم هيعلا حضرت عباس ي«
ح گذاشت و يدر همان حال، سرش را به ضر. ش را بستيدوباره بغض راه گلو

  :  ردكناله 
به وطنم  ي، نگذار دست خاليه مرادم را بدهك! ام از راه دور آمده  !آقاجان«

  :  ردكت يح گره زد و نيره همسرش داده بود به ضكرا  يبعد، نخِ سبز رنگ. »برگردم
خودت  كام پسر بود اسمش را به نام مبار اگر بچه! لميا حضرت عباس، دخي«

  . »گذارم يعباس م
رفتند و  يزنها م.خانه شلوغ بود.گذشت يربال مكحاال ماهها ازسفرش به ...

اذانش به  يبام رفته بود و صدا از اقوام به پشت يكي. مرد نگران بود.آمدند يم
 ييناگهان، صدا. ردكش را گرفت رو به آسمان و دعا يمرد دستها. ديرس يگوش م

  ».باشد، بچه سالم است كمبار «د يبه گوشش رس
پسر «ادش رفت بپرسد ي اصالً. داد يزجا بلند شد و مژدگانا يمرد با خوشحال

همسرش تاچشمش به .ندياتاق خلوت شد، رفت تا بچه را بب يوقت. »ا دخترياست 
ادش ي. ردكمرد بغض . »م عباسيگذار يعباس، اسمش را م«:  او افتاد گفت

 كچند قطره اش. ان گذاشته باشديرا با همسرش در م يآمد موضوع نامگذار ينم
است، خودش مرادمان را  يعباس اسم خوب«: رلب گفتيد و زكياز چشمش چ

  .»داد



 ۴ يه سفيدمردی با چف

تا ن روسيا. ا آمديقهرود به دن يدر روستا 1336به سال  يقهرود يميركعباس 
م همه بزرگان يست اگر بگويمعنا ن يب. اشان استكشهرستان  يلومتركيدر شصت 
با  كيودكعباس از همان دوران  .گر استيه همديشان شبيزندگ يلكعالم به ش

و  كوچكنار مسائل كاز  ياو براحت. ردك يخودش فرق م يگر همسن و سالهايد
دن يرس يدن بود، و براياو قابل شن يازحرفها ياريدر بس» چرا«.شد يبزرگ رد نم

. عباس دوران دبستان را در قهرود گذراند. شد يچ وقت خسته نميه» چرا«به پاسخ 
 ن سالها،يا.مدت دو سال به تهران رفت. اشان گرفتكالس نهم را در ك يگواه
آماده  يومت ستمشاهكمبارزه با جهل و ظلم ح يه او خود را براكبود  ييسالها

پلم يبعد از گرفتن د. اشان رفت و وارد هنرستان شدكستان ن بار، به شهريا .ردك يم
ش يپ .انقالب همراه بود يها او با زمزمه يدوران سرباز. رفت يبه سرباز ينساج

در . ارنامة خود داشتكاشان در كه را در قهرود و ياز آن تجربة پخش اعالم
حاال اس عب .شناخت يه گذاشته بود و چهرة ظلم را ميزها از جان مايب وگريتعق

ه به يآوردن اعالم .ردك يم كمكار ين تجارب به او بسيا .بود يدر پادگان نظام
 يروهايبه ن پادگانها، كتر يبعد از فرمان امام برا .خواست ير ميپادگان دلِ ش

تة استقبال از يمك يانتظام يروهايه به نكبود  يسانكاو از جمله . وستيپ يانقالب
  .وستيپ ينيامام خم
به ارگان  ،فيلكبا احساس ت1358در بهار سال يقهرود يميركد عباس يشه
 يسانكن يجزء اول 1359 در سال .وستيپ يسپاه پاسداران انقالب اسالم ينوپا
ل يبه دل يمدت پس از .ردكمت يردستان عزكمبارزه با ضدانقالب به  يه براكبود 

مسئول بعنوانِ  ياطالعات يهايزير رشادت و استعداد شگرف در طرح و برنامه
خود را  يروز نبوغ اطالعات او روزبه.شد يوان معرفيات سپاه مرياطالعات عمل
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 يا العاده نان فوقيشه از دقت و اطمياطالعات عباس هم. داد يشتر نشان ميب
شف و به كاو  ينيزبيشه با تيهم يات ضدانقالبيات و عملكتحر. برخوردار بود
ه احتمال حمله به آنها بود با ك يدخو يها گاهيپا يحتّ .ديرس يم ياطالع فرمانده

ه حاج احمد كن دقت بود يل هميدر واقع، به دل. گرفت يت ميعباس امن يطراح
: هكده بودند يبارها از او شن .ردك يم يان، عباس را بازو و چشم خود معرفيمتوسل

برخوردار  ييار بااليرسد از صحت بس يبه ما م يميركه از برادر ك ياطالعات«
 يعباس، در آزادساز .شود يزير آن برنامه يد صددرصد روين بايابنابر ،است

ه در دست ضدانقالب ك ي، اورامانات و مناطق مرزيچون دزل يار مهميمناطق بس
دفاع مقدس  ياز فرماندهان سالها يارياعتقاد بس. داشته است يريبود نقش چشمگ

مانة حاج كيمقتدر و ح يه فرماندهكبود  يميركق ياطالعات دق: هكن است يا
ة خاص و نبوغ سرشارش خدمات ياو با روح. ردك يل ميمكان را تياحمد متوسل

ضدانقالب  يگاه يحتّ شور به ارمغان آورد؛كاقتدار  ت ويامن يرا برا يشمار يب
عباس . ردك يم ياركگرفت و با او هم ير رفتار جوانمردانة او قرار ميتحت تأث

 ياسالم ياند و جمهور به دست گرفتهه اسلحه ك يسانكاز  يارياعتقاد داشت بس
. اند در جبهه مخالف قرار گرفته يه بر اثر ناآگاهكهستند  يسانك نند،ك يد ميرا تهد
مخالف نشان  يرا به گروهها ياسالم يجمهور يرد چهرة واقعك ين تالش ميبنابرا
بتواند رهبران مخالف  يسكران، هرگز سابقه نداشته است يخ جنگ ايدر تار. بدهد

ردستان كدر منطقة . ار را انجام دادكن ياما عباس ا. ندكم يبا حرف وادار به تسل را
ش از هزار و صد نفر يصد نفر بودند او بيمتر از سكپاسدار  يروهايه نك يدر حال

 ياسالم ياهداف جمهور يتا برا رده بود؛كم شده را دوباره مسلح يضدانقالب تسل
  .بجنگند



 ۶ يه سفيدمردی با چف

شور، همراه با ك يعراق به مرزها يم بعثيژبا آغاز تجاوز ر يميركعباس 
در آنجا  .رود يشور مكبه جنوب  يان و چراغياحمد متوسل چون حاج يسرداران

ه السالم مشغول به يپ حضرت رسول عليات تيز به عنوان مسئول اطالعات عملين
ه پا به شدت ين از ناحيالمب ن فتحيات غرورآفريبعد در عمل يچند. شود يخدمت م
را ندارد، و عصا به دست به  يشدن طوالن ياما طاقت بستر شود، يمجروح م

مراسم . ندك يازدواج م 1361م مهرماه سال يكست و يدر ب. وندديپ يرزمندگان م
آن روز همراه همسرش به گلزار  يفردا. نندك يبرگزار م يمالِ سادگكعقد را در 

همسر خود را  چند روز بعد هم.نندك يد عهد ميروند و تجد ياشان مك يشهدا
  .برد يشور مكجنوب  يبه منطقه جنگ يحماس يزندگ يك يبرا

 يات سپاه معرفيبه عنوان مسئول اطالعات عمل يات والفجر مقدماتيدر عمل
) ص(ر حضرت رسولكپ سلمان از لشيت يت فرماندهيبعد مسئول يمدت. شود يم

ان حاج يجيهمة بس يار باوفايبر، دوست و يات خيدر عمل .شود يمحول مبه او 
 كن واقعه سخت و دردنايعباس، ا يبرا.رسد يم همت به شهادت ميمحمدابراه

 يخال يجا)ص(ر حضرت رسولكلش ين زمان، او در مقامِ فرماندهيدر ا.است
پربار او به گفته همة دوستانش  يزندگ .ندك يان پر ميجيبس يد همت را برايشه
 يا ساده يجياو همچون بس بود؛ و ردهكن يرييچ تغي، هيش و پس از فرماندهيپ

  . ردك يفه ميانجام وظ
ن يات غرورآفريدر عمل 23/12/1363خ ين مجاهد راه خدا در تاريسرانجام ا

  .شتابد يدار معبودش ميش به دكبا اصابت تر) شرق دجله(شور كبدر در جنوب 
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  دوست يك يماجرا
  

صف  يكبلندتر بود و  يمكقدش  ييحي. د مهرش به دلش نشستيتا او را د
ن طرف و آن طرف يها، به ا پلّه ير مدرسه بااليمد .ستاده بوديجلوتر از او ا

ادش افتاد يه عباس كدر همان موقع بود . داد يان مكرفت و سرش را ت يم
قة يه او هم كد يرد، دكنگاه  ييحيت مندرس كبه  ياما وقت.ش بلند استيناخنها

  . د ندارديسف
ن يا. رفتند يد آخر از همه ميها با يپنجمالس ك. اول رفتند ،ها يالس اولك

پسِ  يزد و گاه يف دست خودش مكش به ك معاون با خط. قانونِ مدرسه بود
  . داد يگرفت و جلو دفتر را نشان م يرا م يگردن

 يد معاون مدرسه از ناخنهاين اوضاع فهميبا ا اما الش راحت بوديعباس خ
  »  .، برو جلو دفتريميرك يبودانضباط ن يه بكتو «: ندك ينم يبلندش چشمپوش

عباس با . ختندير يم كها مثل ابر بهار اش يالس اولك. جلو دفتر شلوغ بود
عباس . لبخند زد ييحي. ردكدا ينارش پك ييجا يكبه طرفش رفت و  ييحيدن يد

  .بلندش را نشان داد و شانه باال انداخت يناخنها
از  يبعض.ه طرف آنها آمدرده از ته سالن بكگره  يمعاون مدرسه با ابروها

معاون . ردك ير مكرا  كادشان گوش فليه فركده بودند يها چنان ترس يالس اولك
نم يفردا هم نب ،السكد سر يد برويزود باش«: آنها را به توپ و تَشر بست و گفت

مدرسه سپرد تا  يج و منگ بودند به بابايه گكبعد آنها را . »دهايقه نزده باشيه ك
  .نشان بدهدالسها را نشاك

  »زند؟ يبه نظرت چند ضربه م«
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زند تا  يآن قدر م« : گفت ييحيها برداشت و در جواب  عباس چشم از بچه
د يرس يه مكرد؛ به هر كمعاون از اول صف شروع . »ف دستمان سرخ بشودك
ف كه به كش ك خط يبا صدا. »دستها باال، باالتر«: گفت يد و بعد ميپرس يم يزيچ

. ردك نگاه ييحيعباس به . ديچيپ يآخ و اوخ در سالن م يصدا، خورد يها م دست
  : رديمدرسه را بگ يزه شاگرد ممتازيانگار آمده بود تا جا. چهرة او آرام بود

  .»؟يترس ينم«
شتر از همه دلش يرد بكر كعباس ف.نشست ييحي يلبها يرو يدوباره لبخند

  .ردك يت صورت او دلش را پر از غم ميمظلوم .سوزد ياو م يبرا
ر يا ناخن؟ دستت را بگيل است ين بيامد، ايخوشم ن. يميرك ،د استياز تو بع«
ش را باالگرفت و ناگهان ك معاون خط. دستش را باال آورد يكعباس .»باال

  .افتاد ييحيچشمش به 
  »؟ درست است؟ين مدرسه آمديتازه به ا«
و جو  هم مشخص بود و پرس ييحيجرم  .»بله« : ر لب جواب داديز ييحي

  .الزم نبود
  »....ادت بماند انضباطير تا يدستت را بگ  فكحاال «

ر ضربه يدستش را ز يكعباس نگذاشت حرف معاون تمام بشود ؛و بسرعت 
  : ش گرفتك خط
  ».نوبت من بود ،ادتان رفتيآقا ما را «

 يوقت »است؟ ييه؟مگر صف نانوايها چين بازيا« : آلود گفت ن بار اخميمعاون ا
  : ن آوردييش را پاك تا دستش را جلو داد معاون خط دو ييحي

  ».ديش بزنك ن آقا پسر هم به من خطيا يشود جا ياگر م  ، آقا«
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 يمثل روزها. د صورت او مهربانتر شده استيعباس د. ردكره نگاه يمعاون خ
معاون » د دفعة آخر استيمطمئن باش« : د گفتيلبخند او را د يوقت .وسط سال

  .ف دست خودش زد و آرام دور شدكش را به ك د و خطيشه را هم بخيبق
  

د تا يچرخ ي، تند و تند مه گرديثان. ردكمسجد نگاه  يواريعباس به ساعت د
خواهد  ينم يعني«: ن به طرف عباس رفت و گفتيحس .ها جلوتر بروند عقربه

  : ردك عباس دوباره از گوشةچشم به ساعت نگاه» د؟يايب
  .»مانده يليه تا اذان خكحاال «

د همة يچ يها را در فاصله منظم م مهر يوقت .ها رفت مهر يبعد به طرف جا
ه هر شب به كروز قول نداده يمگر د«: دين پرسيحس.بود ييحي يحواسش به بدقول

دن يخادم مسجد داخل شد و با د .»چرا«جواب داد  يعباس تولب »د؟يايمسجد ب
  .»دامتان استكامروز نوبت « : ها لبخند زد بچه

اذان  يصداش برا اصالً«: ن انگشتش را رو به عباس گرفت و گفتيحس
ن بار يا. »اهللا كبار«: رد و گفتكرا باز  يمد فلزكخادم مسجد قفل  .»ساخت شده

ردن كخادم مسجد مشغول آماده .ردك يه گرد را دنبال ميه ثانكن بود ينگاه حس
  .روفون بوديكم

  »م سراغش؟يبرو يخواه يم«
دلش .ش بگذارديرا در جا ياضاف يرد و رفت تا مهرهاكت مر راسكعباس 

روفون رفت و دگمة يكن به طرف ميحس. ندكن را قبول يشنهاد حسيخواست پ يم
  .روشن را باال زد

  ».نمك يش ميآزما....سه.....دو....يك«
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ن يحس .روفون رفتيكبه سراغ عباس آمد و بسرعت به طرف م يركناگهان ف
   .ردكش عقب رفت و با تعجب نگاه

به مسجد  يصولت ييحي يوقت نماز مغرب و عشاست ؛ آقا.....توجه....توجه«
  ».ديايب

ه تازه از ك  يمرتض .آورد يعباس سر در نم يارهاكاز .اش گرفت ن خندهيحس
در آورد و  كلكش شين برايحس»نجا چه خبر است؟يا« : ديده بود پرسيراه رس
ده خودش را يمر و خمكبه خادم مسجد دست .»قرار است دعوا بشود«: گفت
  .رساند
  »شده؟ يچ.دميشن ييوچه صداهاكتو  ياز بلندگو«

عباس مثل آب خوردن  .رده بودك يروفون قاطيكم«: جواب داد ين فوريحس
نماز  يه صفهاكد يشكن يطول. شدند يوارد م يكي يكينمازگزاران . »ردكدرستش 
  .پر شد

روفون يكو به طرف مرد كن بار به درِ مسجد نگاه يآخر يبرا عباس،
عباس منظور او را .ردكطنت نگاه يد و با شيش را به هم مالين دستهايحس.رفت
  .»خورد ينم يطرف به درد دوست« يعني: ن آنها بودين رمز بيا.ديفهم

: ن گفتيبه خود گرفتند ؛حس يافة حق به جانبيق ين و مرتضيبعد از نماز، حس
توانست باور  يعباس نم. »؟ يردك ياد مش اعتميد به حرفهايه نباك يديحاال فهم«
او هم  ين و مرتضيبعد از رفتن حس.است ييآدم بدقول و دروغگو ييحيه كند ك

د يبا«: ردك يگله م ييحيزد و از  يدر راه با خودش حرف م. به طرف خانه راه افتاد
 ياما وقت. مه راه برگشتيه از نكار بود كن افيدر ا. »است يم آدم بدقوليبه او بگو

اما .چند قدم به عقب رفت .آمد به سراغش يمانيد دوباره پشيوبكدرِ خانه آنها را 
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 يعباس با دستپاچگ» ؟يار داركچه « : ديرد و پرسكرزن در را باز يپ.ر شده بوديد
  .»ار دارمك ييحيبا «: گفت
» .ستيحالش خوش ن ييحي. ا تويب«: گفت يرد و با ناراحتكرزن راه را باز يپ

 .پسرم، برو تو«: اط بود نشان داديه در حكرا  يرزن تنها اتاقيد و پعباس داخل ش
  ».آورم يروم و فانوس م ياالن م ندارد،  يخانة ما چراغِ درست و حساب

. نما پهن شده بود نخ يميف آن گلكاتاق سرد بود و در .عباس وارد اتاق شد
  .درك يده بود و ناله ميرده خوابكعرق  يشانيبا پ ييحي  م،يگل يرو

رزن با فانوس روشن وارد شد و بغض يپ. رديش را بگكعباس نتوانست جلو اش
  »نم ؟كار كدانم چه  ينم، از بعدازظهر تب و لرز افتاد به جانش«: ردك

 يدان يمگر نم«: د و گفتيشك يرزن آهيپ» جاست؟كپدرش « : ديعباس پرس
ن يدر ا كلپسرِ برادر من است، طف ييحي ردند و مردند؟ك پدر و مادرش تصادف

  ».را ندارد يسكا بجز من يدن
مه شب يبه ن يزيچ. ديشن ينم يزيچ يمانيگفت و عباس از شدت پش يرزن ميپ

ش به هم كخش يدن عباس لبهايبا د.ردكش را باز يچشمها ييحيه كنمانده بود 
من . من را ببخش« : شد يده ميه به زور شنكبود  يجان مكش نالة يصدا. خورد
  .ديه لرزيش از گريها د و شانهكيباره بغض عباس تردو. »ردمك يبدقول
بعد، سرِ تبدارِ او را به  »ردمكزود قضاوت  يليمن خ تو من را ببخش،«
: رد و گفتكم كزد و چارقدش را به صورتش مح يرزن لبخنديپ.اش گذاشت نهيس
ر وقت به خانه رفت و ماجرا يعباس د ،آن شب. »ه حالش جا آمدكر كخدا را ش«

ش را كتش ييحياد يبه .دند او آهسته از جا بلند شديهمه خواب يرد وقتك فيرا تعر
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اد يس به كچ يه ،آن يها و شبها در تمام سال.دين سرد خوابيزم يرد و روكجمع 
  .ده باشديخواب كتش ينداشت عباس رو
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  سربازِ انقالب
  

شما «: د و گفتاش را جلو دا م گُندهكمرش گذاشت و شكاستوار دستش را به 
هوشنگ مثل . »د به شاه و سلطنت وفادار باشديسرباز با .ديديپوش يلباس سرباز

 يپاها ياستوار رو. »سرگروهبان هوا سرده«: رد و گفتكطنتش گُل يشه شيهم
  : ردكوتاهش بلند شد و به صف گروهان نگاه ك

  »آن عقب چه خبر است ؟«
د و ادامه يوبكه پاچة شلوارش وتاهش را بك يچرم يميد، تعلينشن يجواب يوقت

 يونياعالحضرت هما يكنند با آتش زدن دو تا الستك ير مكاخاللگران ف... «: داد
عباس روپوش . »شود به او احترام نگذاشت ية خداست؛ مگر ميشاه، سا. ترسد يم

 يخواه يم« : هوشنگ آهسته گفت. ردكر انگشتانش لمس ياش را ز سرد اسلحه
ت كحر يه صاف و بكمهرداد » ور شود؟كه استوار نطقش ك شمكب يا ازهيچنان خم

ن ختمِ يا. ديوبكم او كف دست به شكبه خودش داد و با  يانكستاده بود تيا
 يرد و در آخر منشكبعد از آن دوباره استوار نطق . هوشنگ بود ياركشلوغ

  . را خواند يگروهان لوحة نگهبان
  .»!آزاد  ،گروهان«

رد و دماغش را باال ك» ها«ش يهوشنگ به دستها. داستوار قل خورد و دور ش
  . ديشك

  .»شود يند بند دلِ ما پاره مكشاه شاه ب يند اگر هك ير مكارو في«
 يهوشنگ وقت. ديشك يشانيآلود گره به پ رد و مهرداد اخمكنگاه  يعباس، به عل

ما را هم داخل آدم حساب  يكيبابا «: نند گفتك يچپ نگاهش م د آنها چپيد



 ١۴ يه سفيدمردی با چف

 يليداخلِ آدمها خ«: ر گوش او گذاشت و آرام گفتيعباس دهانش را ز. »ندك
هوشنگ . »ميخودمان را لو بده يدست يز تا دستيمزه بر يشلوغ است؛حاال ه

 يچند سرباز دورِ منش. رد و دماغش مثلِ لبو سرخ شدك» ها«ش يدوباره به دستها
نار عباس كبه  يعل .ردندك يگروهان را گرفته بودند و به محل پستشان اعتراض م

 يه حتّكسخت گرفتند  م؟ چنان سفت وينكار كد چه يحاال با«: آمد و گفت
  »....ميبرو يگذارند تا جلو در دژبان ينم

 : ردكرده بودند، نگاه كپادگان جا خوش  يدرختها يه روكالغها كعباس به 
ن چه خبر رويم بيرده اند تا نفهمكن تو را به خدا، ما را تو پادگان حبس كنگاه «

د هر يبا. افتد ينها ميه برگ برنده به دست اكت معلوم است ين وضعيبا ا. است
چه «: ه زد و گفتكيوار تيمهرداد به د. »مياوريه ها را به پادگان بيجور شده اعالم

  م،يندار يا چاره«: ر لب گفتيالغها چشم دوخت و زكعباس دوباره به » ؟ يطور
مسجد قمر  يها غام من را به بچهياگر پ. ميشود دست به دامن ستوان خلج بيبا
 ينك ير نمكف«: ردك، اخم يعل. ميا از راه را رفته يميه السالم برساند نيهاشم عل يبن

  »م؟ينكنان يه به او اطمكزود است  فعالً
ه به او اعتماد كست ين بار نيه اولكنيباشد؟ ا يتواند انقالب ينم يمگر ارتش«

  ».مينك يم
جه را يان نتيد آقايببخش«: گفت  ند،كرفتار  يخواست جد يه مكهوشنگ 

  ».ار دارمك يليبا تو خ« : د و گفتيعباس خند. »دييبگو
  

  »!پادگان به فرمان من، خبر، دار«ـ 
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. ديآمد چرخ يجلو م كمتحر يه مثل عصاكسرها به طرف فرمانده پادگان 
ص رفت و به پادگان گاه مخصويفرماندة پادگان به جا. آمد يدر نم يسكنَفَس از 

د يبا يآخر به چه گناه« : قدم به جلو برداشت و گفت يكهوشنگ . درود فرستاد
فرماندة پادگان » !سيه«: از جلوِ صف گفت يكي. »نمكرا حمل  يپشت ولهكن يا

ش را باالتر يصدا الغها اوج گرفت،كقارقار  ياما وقت. زد يآرام و شمرده حرف م
  .برد

ردن كالِ ساقط يه خكبه آنها  ز،يداران و سربازانِ عز درجه ، افسران. ...«
  »!هستند ينها خارجيد، اينكومت را دارند رحم نكح

بعد از مراسم صبحگاه  .فرمان آماده باش بود ينطقِ فرمانده پادگان به معنا
 يژست امروز او با روزها .ستاديگروهان ا يرو به رو استوار دوباره قل خورد و

 يكاش را  و شصت  اش بسته بود، م قلنبهكر شياش را ز فانسقه. ردك يگر فرق ميد
  : رده بودكمش بند كن فانسقه و شيب ييجا

. ميابانها برويد به خيمقابله با وطن فروشان با يبرا ،يبنابر اوامر فرمانده«
  ».ه همه آمادة مقابله باشندكدوست دارم 

. ، هوشنگ آمديلبعد از ع. استوار لبخند زد. بسرعت از صف خارج شد،عباس
به تو  يسك؟ چه يبست يپشت ولهكچرا « : رد و گفتكاستوار با تعجب به او نگاه 

  »اجازه داده ؟
من «: ه به دست گرفته بود در دهانش گذاشت و گفتكرا  يه نانكهوشنگ ت

. »ار دستم ندهدكه كد تا جا دارم بخورم يبا. ار استواركسر ،زخم معده دارم
. »نيتو برو بنش« : و به صف گروهان گرفت و گفتاش را ر يمياستوار تعل
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ده يگر از نان را به دندانش گرفت؛ و دستور استوار را نشنيد يا هكهوشنگ ت
  .گرفت
  »!اصالً معاف ،نيت بنشيا برو سر جايگفتم تو ب«

خواهد  يمن هم دلم م. ميايد بيچرا من نبا«: هوشنگ نان را قورت داد و گفت
. م گرفتكاستوار به طرف او رفت و دستش را مح .دنديچند نفر خند. »شمكآدم ب

ش فرماندة پادگان و يروم پ يمن االن م« : د و گفتيشكهوشنگ دستش را 
 يبرا   شده، يت زخمكن ممليا ياش برا ه معدهكرا  يد سربازيم چرا بايگو يم

» .ديهست يم شما انقالبيگو يم اصالً. ابانها نبرنديدفاع از جان اعالحضرت به خ
ن همه آدمِ سالم يا«: گفت  ند،ك ياو را راض يدانست با چه زبان يستوار نما

هوشنگ، مثل » ؟ييايب يخواه يات سوراخ است م ه معدهكاند، آن وقت تو  نشسته
خواهم آدم  يمن م«: د و گفتيشكرا به دندان  يگريه نان دكلوس ت يها بچه

ن ياز ب. ردندك يآنها نگاه م ر بهيند با تحقيايه حاضر نبودند بك يسربازان. »شمكب
رد كوتاهش را از هم باز ك ياستوار پاها. زده نفر داوطلب شدنديهفتاد نفر فقط س

ه زندان و اضافه خدمت را دوست يالبد بق  زده نفر؟يفقط س« : ديشكاد يو فر
  »دارند؟

  
ان كشان دست تيد و برايجواد و قاسم را د ه راه افتادند عباس،ك يا از لحظه

عباس، دست . ندكشتر يرفت تا وحشت را در دل مردم ب يآرام م يارتش ويد .داد
نجا يادت باشد از ايرود، فقط  يادم نميت از ياركفدا«: هوشنگ را فشرد و گفت

» .غام مرا رسانديه ستوان خلج پكر كخدا را ش .شود يتر م ار سختكبه بعد 
 يعباس به موتور »؟يرفترون نيه از پادگان بك؛تو يديجا فهمكاز «: ديهوشنگ پرس
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و يد. »بين هم شاهد غيا«: رد و لبخند زدكآمد اشاره  يه با فاصله از آنها مك
نندگان هر لحظه كاد تظاهريفر يصدا. ردكابان توقف ين خيدر شلوغتر يارتش

م ين يكشه و الستيابان پر از خرده شيف خك. »بگو مرگ برشاه« : شد يشتر ميب
شد  ياده ميه پك يعباس در حال. ديچيپ يا وچهكداخل  موتور سوار به. سوخته بود

لحظه چشم  يكخورد و  يابان قل مياستوار در طول و عرض خ. ردكبه آنها نگاه 
ت گرفت و يبلندگو را رو به جمع  ،از افسران يكي. داشت ينندگان برنمكاز تظاهر

عباس  ه به طرف آنها پرتاب شد،كن سنگ ياولّ. »ديمتفرق بشو« : ديشكاد يفر
. ديوچه دوكاز حالت به زانو بلند شد و به طرف . »حاال وقتش است«: گفت

استوار چشم از صف . ردكب يو عباس را تعق. »ردكفرار « : ديشكاد يهوشنگ فر
راه  يعل. ب شدنديچند سرباز آمادة تعق. د دنبالشيبرو : تظاهرات برداشت و گفت

  : آنها را بست
  .»اش ميريگ يم ينفردو  ،ديشما مواظب مردم باش«

ن يوگو به زم گفت يستاده بودند، بينار عباس اكه ك يدن دو نفريهوشنگ با د
 يا جواد بسته. ردك يخال يپشت ولهكها را از داخل كقاسم بسرعت نان خش. نشست

هوشنگ، از جا بلند شد و . »تمام« : جا داد وگفت يپشت ولهكنان در  يرا به جا
  .اسلحة عباس را گرفت

  .»ير شديه دستگك يعنيلو برو، تو ج«
ن يدن عباس خشمگياستوار با د.ديوست و هر سه نفر خنديهم به آنها پ يعل

دهم پوست از سرت  ي؟ مينك يار خوب حاال فرار ميبس« : رد و گفتكنگاهش 
هجوم  يمردم چه طور يديمگر ند« : رد وگفتك ييعباس مظلوم نما. »نندكجدا 
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د و رو به يشكهوشنگ گلنگدن .»هكخودم نبود گر دست يدم ديآوردند؟خُب ترس
  : عباس گرفت

  »سر گروهبان؟ ،نمكاعدامش «
 كآب خن يتا بفرستم چند وقت ،تا پادگان مواظبش باش«: ديغر ياستوار تولب

دانست فردا  يعباس را به زندان بردند؛ اما او خوشحال بود و م ،آن شب. »بخورد
  .نَدكپرا يخوش انقالب را م يه بوكاست  ييها هيآباد پر از اعالم پادگان عباس
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  فتح، بدونِ جنگ
  

. ديستاده بود رنگ از صورتش پريش ايه روبه روك يدن اسم مرديعثمان با شن
: با خودش گفت. داشته باشد يد قد و قامت تنومنديرد او باك ير مكش از آن فيپ
زه ينار جايست هزار دياش دو مرده و زنده يه براكده يمگر ضدانقالب از او چه د«
ه عثمان را ك ياز آن شب .ره شديش خيعباس به طرف او آمد و در چشمها.»دهد يم

  .گذشت يم يرده بود چند روزكدا ياطراف شهر پ يابانهايدر ب يزخم
دوار بود عثمان يام.است،خوشحال شد يدزل يروستا يد او از اهاليشن يوقت
   : دن داشته باشديقابل شن يحرفها
  ».دهم يمن گوش م ،عثمان ،نكف يتعر«

شاورزم كمن «: ش انداخت و گفتيشدة بازو يچيبه زخم باندپ يعثمان نگاه
رات كد از گروه دميا باي ينك يم يزندگ  يدر دزل يوقت. ام شتهكو تا حاال هم آدم ن

. گفتند حصبه گرفته. سوخت يام در تب م ه بچهكبود  يچند روز. يريا بمي، يباش
من هم از . نم اما آنها نگذاشتندكاورمش شهر و دوا و درمانش يخواستم ب

ه كحاال هم . ه با گلوله زدنمكت شبانه رفتم تا انبار مهماتشان را آتش بزنم يعصبان
م، آقا ينكب يا ا معاملهيب. رندياس يام در دزل هستم،اما زن و بچه يفرار يدان يم

را به تو نشان  يهم راه دزل ام را سالم به من بده، من عباس ؛ تو زن و بچه
  .»دهم يم

اما هر  ده بود؛يشكنقشه  ينفوذ به دزل ياو بارها برا. ر فرو رفتكعباس به ف
ش نتوانسته بودند يجاسوسها يحتّ .مان شده بوديش پشيروهايبار به خاطر جانِ ن

  .نندكر حمله ين دژِ نفوذناپذين تلفات به ايمتركنند تا آنها با كدا يپ يراه
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 ،ات ن جان خانوادهيم عالوه بر تأميريرا بگ ياگر دزل. عثمان ،دهم يقول ممن «
  .»ينكانت نيچ وقت به ما خيه هكنيبه شرط ا يبرو يتوان يم يخواست يه مكهرجا 

ه سر و صورتشان را بسته بودند وارد مقر ك يچهار شب بعد، دو مرد در حال
رات نفوذ كومله و دمكگروه ه در كن آن دو را يحس. فرماندة اطالعات منطقه شدند

 يم به دزليخواه يم« : مقدمه گفت يدن آنها بيعباس با د. شناخت يرده بودند مك
 : از آنها گفت يكي .ردندكبا چشمان گرد شده به هم نگاه  ،دو مرد. »مينكحمله 

پر از مواد منفجره  يدزل يوههاكحاج عباس، وجب به وجب ،نكاشتباه ن«
 يدزل« : ره شد و آرام و شمرده شمرده گفتيامعلوم خن يا عباس به نقطه.»است

  ».خواهند ين را ميمردم منطقه ا. ندكد سقوط يبا
  »د؟يد برويخواه يدام راه مكحق با شماست اما از «

ه كاز جاسوسها  يكي. »راهش با من« : رد و گفتكعباس مصمم نگاهشان 
  .تعباس را گرف يتر آمد و بازويكده بود نزديهنوز صورتش پوش

شود از  يه نمكرو را يگردان ن يكاما ،ميندار كحاج عباس، ما به شما ش«
ه كد، آنجا هزار پناهگاه دارد يه برسكفرضِ محال  ،يدزل يد توينكآسمان ول 

؛ يد، حاجينكخطر ن. رديگ يجنگد و شب در آنجا پناه م يضدانقالب صبح م
  ».شوند يزد دفن مير يوه مكه از كر خروارها سنگ يشما ز يروهاين

را  ياركشما « : م گفتكد و محيچيدور به گردنش پ يكاش را  هيعباس چف
زد گذاشت  يه حرف مك يبعد،دهانش را به گوش مرد. »ديم انجام بدهيگو يه مك

. رد تا بماندكعباس با دست اشاره . رون برودين برگشت تا بيحس. ردكو پچ پچ 
ادتان نرود يهم باشد، اما  يگريد راه ديشا« : ه صورتش را بسته بود،گفتك يمرد
به هر . يد، حاجينكاط ياحت. زه گذاشته استيسر شما جا يه ضدانقالب براك
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رفتند تا  يم يمحل يهايبعد نفوذ يساعت. »مينك يما دستور شما را اطاعت م،حال
  .نندك ينقشة عباس را عمل

  
ه عقب عثمان ب .روها در دو ستون منظم به راه افتادنديبا غروب آفتاب ن
 يك .به جانش افتاده بود يطانيش يا وسوسه. ردكرا نگاه  يبرگشت و صف طوالن
ست هزار ياو دو«: با خودش گفت .ن عباس گره خورديزبيلحظه نگاهش با نگاه ت

 .»نمك يتوانم تا آخر عمر راحت زندگ ين پول ميبا ا. ارزش دارد ينار عراقيد
نجا يا« : عباس گفت .ردكو خار نگاه  پر از سنگ يوهك يستاد و به بااليا يا لحظه

عثمان را در خود گرفته  يطانيوسوسة ش» .ند سنگ استك يار مكه تا چشم ك
. شد يكآرام به او نزد. آموخته بود ياديز يها تجربه ،سخت يعباس از روزها.بود
  . مت بوديالمش مالكدر 

  »م، عثمان؟يگو يقرار ما صداقت بود، درست م«
اگر عباس او را . اد آن شب تلخ افتاديناگهان به . ديعثمان به خودش لرز

   .فتارها خورده بودندكاش را هم تا حاال  داد مرده ينجات نم
  ».، فرماندهييگو يدرست م«

رده كخود ينار عثمان را از خود بيست هزار ديوسوسة دو .دوباره به راه افتادند
 يرو بازين همه نيا د با جانينبا«: ن خودش را به عباس رساند و گفتيحس. بود
طان يش يعباس انگار رد پا.آور بود ر نور ماه دلهرهيصورتش ز.ستاديعثمان ا.»مينك

. ديرس ينه او هم نميس رِيقدش تا ز. به طرفش رفت. ديد يرا در صورت او م
 ياز گلو يلمات نامفهومك.چشم به هم زدن گردن او را گرفت يكناگهان در

ن بسرعت خودش را به آنها يحس. رونيدقه زد بعثمان خارج شد و چشمانش از ح
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اش  يشانيعباس عرق پ. ن افتاده بوديآمادة ذبح به زم يعثمان مثل گوسفند. رساند
ست هزار ير دوكف» دام طرف است؟كراه از « : ديپرس يرد و به آرامك كرا پا

  : د و به هوا رفتيلّة عثمان دود شد و پركنار از يد
  .»ميديم رسيبرو هكساعت  يك ،نمانده يزيچ«

عباس به ارتفاع . وه گذاشتكن تخته سنگ دامنة ياول يبعد عثمان پا رو يساعت
عباس  يعثمان برگشت و در چشمها. »نميب ينم يه راهكمن « : رد و گفتكنگاه 

  .ره شديخ
 يكاف باركن شيرد از اك ياما هنوز باور نم.ردكعباس را مطمئن  ،ن نگاهيا
  : ن گفتعثما.باشد يبه دزل يراه

الت و يم راه ايدر قد.راه مرغِ خسته يعنيه يند درب رئيگو ين راه ميبه ا«
روها يشد ن يده ميدور شن يها ه از فاصلهك يف انفجاريخف يبا صدا. »ر بودهيعشا

 : د و گفتياو را بوس يشانيعباس پ. ن نگران بوديحس.به حالت آماده باش درآمدند
ن ابرو باال يحس. »من است يغام براين پين صداها بهتريست، اين ينگران يجا«

  .انداخت
  .»آورم يه سر در نمكمن «

 يكعرض راه به اندازة عبور . آور بود داد شگفت يه عثمان نشان مكرا  يراه
 يه با تخته سنگهاكن با تعجب به معبر،يحس. رفتند يباال م يروها بسختينفر بود و ن

نجا به يد از ايرس يبه عقلِ جن هم نم« : رد و گفتكده بود نگاه يم از نظر پوشيعظ
حاال . شد يتر م آمدند راه سخت يهر چه باالتر م. »وجود داشته باشد يراه يدزل

د حساب شده يهر قدم با. رده بودكق دهان باز يعم يدر دو طرفشان پرتگاه
با . »دينكفقط عجله ن« : ديچرخ يدستور عباس دهان به دهان م. شد يبرداشته م



 ٢٣ يه سفيدمردی با چف

 ينجا صداياز ا .ر شدنديوه سرازكدند و از آنجا به دامنة يبه قلّة رسدة صبح يسپ
عثمان نفس . ديرس يشتر به گوش ميخمپاره ب يدرپ يپ يها و انفجارها مرگبار گلوله

 : دين، آهسته پرسيحس. را با اشارة دست به عباس نشان داد يد و دزليشك يقيعم
عباس به روستا . »دهند يمله نمنجا چه خبراست، چرا دستور حيپرسند ا يها م بچه

ت ضدانقالب رفته بود، يموقع ييشناسا يه براك يگروه. چشم دوخت و لبخند زد
  .زود برگشت يليخ

به حمله ما  ياجينم احتكر كنها چرا به جان هم افتادند؛ فيحاج عباس، ا
  .»نباشد

  .شد يرد و صورتش پر از شادكن با تعجب به عباس نگاه يحس
  »برآورده شد؟ ين سادگيما به هم يآرزو يعنيد؟ يردكر اكحاج عباس چه «

  . »خدا با ماست« : رفت گفت يروها ميه به طرف نك يعباس در حال
  

آماده بود تا بدون  يدزل. آمد يم يراندازيت يتر هم صدا نييپا ياز دو روستا
  : ديوفته از راه رسكش رفته بود خسته و يه ساعتها پكن يحس. جنگ فتح شود

زده  افتاده وحشت يرو از آسمان هفتم تو دزليگردان ن يكده يشن يقالب وقتضدان«
م يشه تو سوراخها قايد همين باينم بعد از اكر كف. ندك يبه هر طرف فرار م

  .»بشوند
ستاده بود و به عباس يش ايها ه زودتر رفته بود حاال با همسر و بچهكعثمان 

 : ردك ير مكات آسان فين عمليه اسؤال سخت، ب يكن هنوز مثل يحس. ردك ينگاه م
  .»م؟يما نامحرم هست يعنيبود؟  يه چيز تمام شده بگو قضيه همه چكحاال  يحاج«
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عثمان خوشحال به . »ميگو يت ميبرا حتماً«: عثمان را نشان داد و گفت ،عباس
 يتان قربانيصد تا گاو و گوسفند برا يدزل ياهال« : طرف عباس آمد و گفت

ن يا« : د و گفتياو را بوس يشانيعباس پ. »خوشحالند يليما خردند، از آمدن شك
نجا يما در ا يگر پاسگاههايچند روز د. گر در امن و امان استيمنطقه از امروز د

  .»؟ينجا بروياز ا يخواه يحاال باز هم م. شوند يمستقر م
  ».دينك يش ميه شما پاسدارك ييجا بهتر از جاك نه آقا عباس،«

آقا «: ديعثمان را از دورتر شن يردند،عباس صداك يداحافظگر خيديكاز  يوقت
  . ان دادكش دست تيعباس لبخند زد و برا» عباس من را ببخش
فرماندة اطالعات  ين نشسته بود و با ذوق و شوق به حرفهايدو روز بعد، حس

  : داد يمنطقه گوش م
ب ه از صبح شنبه تا غروكن است يفة شما ايها گفتم وظيآن شب به نفوذ«
ار به جان هم افتادن كن يهدفم از ا .ديزيخمپاره بر يت دزليموقع يشنبه رويك
دن خسته شده يه خدا با ما بود آنها آن قدر از جنگك يديد. رات بودكومله و دمك

ه كنيم از ايبگذار .ساعت مقاومت را هم در برابر ما نداشتند يكه توان كبودند 
  ».مينكفتح  يادگرا بس يردند ما دژِ دزلك يآنها باور نم

. ديچياش در همه جا پ قهقه ياش برداشت و صدا ر چانهين دستش را از زيحس
 يتو م يارهاكاز « : د و گفتين دوباره خنديحس. ردكعباس با تعجب نگاهش 

  ».ابان بگذارميوه و بكترسم من هم مثلِ ضدانقالب سر به 
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  نيمكن در يمك
  

شانة او گذاشت  يت دستش را روهم» !چشم« : عباس از جا بلند شد و گفت
ازده نفر ي يم براحتيداد يد اجازه مينبا. ميمتر نداركاز دشمن  يچيما ه« : و گفت
من تالش خودم « : ر انداخت و گفتيعباس سر به ز.»نندكر يما را اس يها از بچه
  . »ميگرد يه با دست پر برمك... انشاءا .نمك يرا م

ن منتظرش بود يحس. ن افتاديشمش به حسرون آمد چيه بك ياز سنگر فرمانده
عباس » م؟ينكات يد عمليجا باكباالخره، «: ديدن عباس جلو آمد و پرسيو با د

ن بود يحاج همت نظرش ا«: رد و گفتك كاش پا هيعرق پشت گردنش را با چف
هشتاد و  يها تپه يه روكن بود يم، اما من نظرم اينكه عمل يديپاسگاه رش يه روك

اش را  ن پشت گوشيحس .»ردكقبول  يلش را هم گفتم و حاجيدل ت؛پنج بهتر اس
   .ر فرو رفتكخاراند و به ف

  »؟ينك ير مكف يبه چ«
جة يم تا نتينكدقت  يليد خيفقط با  ؛يچيه« : رد و گفتكن افق را نگاه يحس

ل كتو«: ديشكاو را گرفت و  يزد و بازو يعباس، لبخند. »ميريوس نگكمع
 يجة خوبيم نتينكه اگر همت كقشة پر مالط تو سرم است ن يك م به خدا،ينك يم
 يراه طوالن. ه به راه افتادندكش بود يصبح روز بعد، هوا گرگ و م. »ميريگ يم

: وسته را نشان داد و گفتيبه هم پ يتپه ـ ماهورها ،دند عباسيرس يوقت. نبود
آورند و  يمهشتاد و پنج  يها تپه يست نفر را رويها هر روز صبح حدود ب يعراق«

 يمرنگ آسمان سوسو مك يآب  نةيه در زمكن به چند ستاره يحس. »گردند يشب برم
  : رد و لبخند زدكزد نگاه 
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  .»پسر، يدار يقيعجب اطالعات دق«
اط ينجا به بعد را محضِ احتياز ا« : ن را به چشم گذاشت و گفتيعباس دورب

ه كق از سر و صورتشان چدند عريبه دامنة تپه رس يوقت. »ميز برويخ نهيد سيبا
  .ره به اطراف چشم دوختين خيحس. ردك يم

   .عباس رد نگاه او را گرفت
  .»ستنديچ وقت در روز روشن منتظر ما نينها هينگران نباش، ا«

چرا نگران «: زد گفت يه نَفَس نفس مك ين سرش را باال آورد و در حاليحس
زه يدند و عباس با سرنيهر دو خند. »ماند ين نميام به زم باشم؟ تا تو را دارم جنازه

  »....ها باشد يم عراقيتسل د نقطةين نقطه بايا«: ديشك كخا يچند خط رو
ده گرفت و يحرف او را نشن ،عباس.»، قتلگاهيعني« : د و گفتين خنديحس
  : ادامه داد

ن نقطه ياهم مهمتر از هر جا  . ختن آتش برسر آنهاير ين دو منطقه برايا ....«
  .»رندير بگيشوند تا اس يما وارد م يروهايه نك ي، محليعنياست؛
شان خواستند مقاومت  وپنكشتر از ياگر ب«: ن ابرو باال انداخت و گفتيحس

 : رد و گفتكاش را لمس  منتظر جواب عباس نشد و لولة سرد اسلحه. »؟يچ، نندك
و ن را به چشم گذاشت يعباس دوباره دورب. »در آن صورت راه جهنم باز است«

  : ها نشانه گرفت در همان حال انگشتش را رو به تپه
توانند اگر دوست داشتند  يه آنها مكوجود دارد  يكيراه بار يكنجا يا«

  .»برگردند
به دشمن  يبشود ضربة بزرگ يرد اگر نقشة فرماندة اطالعات عملكر كن فيحس
روها به ين. ندبرو ياتيدو روز بعد، همه آماده بودند تا به منطقة عمل. ديآ يوارد م
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روها ين بار هدف از حمله را به نيآخر يعباس برا  م شده بودند،يسه دسته تقس
  : ردكگوشزد 

ن يبزرگتر. ميدار يقدم برم يروزيد پين ساعت به بعد ما به اميبرادران من، از ا«
 امالًكه او را ي، تا روحر از دشمن استيگرفتن اس ،اتين عمليهدف ما هم از ا

  .»مينكمتزلزل 
ر كها ف يعراق«: عباس گفت. بعد آنها در منطقة تحت نفوذ دشمن بودند يساعت

ما  البته حق هم دارند؛! شدن به تپه را داشته باشد يكت نزدأجر يسكنند ك ينم
 يليات خيفرمان عمل. »اند اليخوش خ يليم آنها خينك ير مكم، چون فيهم حق دار

ت دشمن نگاه يدگاه به موقعيد عباس از ،ن گلولهياولّ يكبا شل. زود صادر شد
  .»ن استيبرادر حس«: را به عباس داد و گفت يبا عجله گوش يم چيسيب. ردك

  .»به گوشم ،خودم هستم«
نجا قتل يا يبه آنها برسد همگ كيمك يروياگر ن يردكر كچ فيه. حاج عباس«
، درك ينگاه م يجا شدنِ سربازان عراق ه به جابهك يدر حال ،عباس. »م؟يشو يعام م
لومتر از خط پدافندشان دور كيها دو  يجوانمرد؛ عراق ....نگران نباش«: گفت

ن كخودت حمله  يها تو با بچه ،نندكتوانند بموقع عمل  يشان نميروهايهستند و ن
  .»يريگ يهم م يجة خوبيمطمئن باش نت

  .»ياعلي«
عباس  .ها به وحشت افتادند يعراق ،نيحس يبا حملة دستة اول به فرمانده

 ينشود تا ترس و وحشت را در دلشان طوالن  وارد عمل دستة دوم فعالً«: گفت
عباس دگمه زمان سنج  .داشتند يبرنم يراندازيدست از ت يا ها لحظه يعراق. »مينك 
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گر يحاال د. »پانزده...سه....دو....يك«: را فشار داد و به صفحة آن چشم دوخت
  .ردندكر يغافلگ ش دشمن را از عقبيروهاين و نيمطمئن بود حس

  
رد، زانو زد و كشاهرگش احساس  يخنجر را رو يسرد يوقت يافسر عراق

 يوقت. ن افتاده باشديمكن آنها در يمكرد ك ير نمكف. ن انداختياش را به زم اسلحه
   .ن آمدييدگاه پايم گرفت عباس از ديمال يآهنگ يراندازيت يصدا
  »دارد؟ يتيه دسته ما چه مسئولكد يدان يهمه م«
  .»ري؛ فقط گرفتن اس يحاج، بله«
دوباره  .عباس بسرعت آماده شدند و به راه افتادند يتحت فرمانده يروهاين

. »!نيهم ،ميخواه ير ميما اس« : ديشكاد يعباس فر. ده شديوزوز گلوله ها شن
حلقة محاصره لحظه به لحظه  .از سربازان دشمن دست به مقاومت زدند يا عده

 يوقت. شدند وجود نداشت ير ميد اسيه باكآنها  يبرا يچ راه فراريه. شد يتنگتر م
  .ن خودش را رسانديسر برده شد، حس يم بااليدستها به نشانة تسل

م و به يريگ يم دوش آب سرد ميرو يحاال م«م ؛ يه موفق شدكر كخدا را ش«
  .»ميده يدة شب مانده سفارش ميوبكگوشت  ،رستوران

» ؟يآور يدر م يباز يجا؟ چرا ناشك« : و گفتعباس دست او را گرفت 
الحمداهللا  .ميندار ياركنجا يگر ايه دكما « : رد و گفتكن با تعجب نگاهش يحس

د يشكاو  كيخا يعباس دستش را به موها. »ميزده نفر گرفتيس ،ريازده اسي يبه جا
ا ها ر زود بچه يليخ ،ار ما تمام نشدهكهنوز  ،ن بچه جانكگوش «: زد يو لبخند

 ين جلو چشم آفتابكد كيبفرست داخلِ سنگرها و بگو آماده باشند، فقط تأ
  .»نشوند
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  .»ن جزء برنامه نبودي، اياما حاج«
: رد و گفتكسرخم  يا انهكودكطنت يد با شينِ عباس را دينگاه خشمگ يوقت

توانست حدس بزند چرا  يس نمكچ يه.»بعدش اطاعت ،اول سماجت! بله ،بله«
اد يانتظارشان ز.دگاه رفتيعباس دوباره به د .ا بمانند و آماده باشندد در سنگرهيبا

رت نگاه ين با حيحس.ديچيرگبار گلوله در همه جا پ يناگهان صدا.نشد يطوالن
  . »ميشد ير ميم از پشت غافلگيرده، اگر رفته بودك كدشمن پات« : رد و گفتك

 .ر رگبار گرفتنديرا زدان شدند و دشمن يروها دوباره وارد ميبا فرمانِ عباس ن
ش زد يزانو ين رويحس .ر شده بودند به عقب برگشتنديه دوباره غافلگكها  يعراق

دشمن  يروهاياز ن يچند نفر. »ياشتكه گُل ك جداً احسنت حاج عباس،«: و گفت
 .م شدنديمقاومت تسل يردند و بكر يجلو آمده بودند در حلقة محاصره گ يليه خك

ه فلنگ را يحاج عباس بق ينيب شيطبق پ«: رد و گفتكاه نگ يكن، به راه باريحس
ه تو نگرانش كبود  يات موضوعين قسمت عمليا«: عباس گفت. »بستند
  . »!يحاج ،رتمياس« : ن انداخت و گفتيزم ين خودش را رويحس.»يبود

ستاده بود و يحاج همت ا .ت برگشتنديروها به موقعيه نكهنوز ظهر نشده بود 
توانست حرف بزند؛ اما  يش را گرفته بود و نميغض گلوب. ردك ينگاهشان م

 كان بغض و اشيش از ميحرفها ،ردكدهان باز  يوقت.بود يصورتش پر از شاد
  .ده شديشن

  .»ه السالمين عليسته بود، اجرتان با امام حسكمرم شك«
: ديشكاد يرد و فركان نگاه يجيگردد به صف بس يم يسكه دنبال كانگار  بعد،

، فين رديردند و در آخركهمه به پشت سر نگاه » جاست؟كرمرد ين شيپس ا«
  .دنديد ،ر انداخته بوديه سر به زكعباس را 
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  ديه سفيبا چف يمرد
  

ون، به سالمت؛ قدم يآقا« : رد و گفتكم راننده ترمز يديه رسك يبه سر دو راه
 ين ؛و دست من و مرتضييوتا جست زد پايباقر از پشت وانت تو. »رو تا پادگان

شهر، حاال  يتو جور به جورِ يو بوها يهفته مرخص يكبعد از . ديشكرا هم 
به ساعتش  ينگاه يمرتض. ردك يم ميبه حال يحال يمنطقة جنگ ِ يدوباره بو

باقر پشت بند حرف او را گرفت . »ميديباز هم تنگ غروب رس«: انداخت و گفت
شانه  يش را روكسا يضمرت. »غُصه يو باز هم دوراه.... «: حال ادامه داد يو ب

غروب  يجاده نشست و به سرخ كينار شانة خاكباقر  .انداخت و به راه افتاد
  .نمينار باقر بنشكا يبروم  يام با مرتض مانده. ره شديخ

  ».خُل شده«
ه انگار كباقر . »م؟يستيمان خُل ن دامك«: ميگو ينم و مك ينگاه م يبه رفتن مرتض

اش  نهيل به سيشود و مثل گور يه از جا بلند مخُلق تنگش از جوش و خروش افتاد
  : وبدك يم

  .»ميند تا با هم بروكن جنابِ خُل بگو صبر يبه ا«
گردد  يبرم يمرتض .زنم ينم و سوت مك يو شورم را تو دهانم م كانگشت چر
. ندينش يآن م يوبد و روك يش را وسط جاده مكم سايند؛ و تا برسك يو نگاهمان م

به آسمان بند  كيد زورياند و خورش دهيچيدر هم پ يستركو خاه ابرِ سرخ كچند ل
مالم و پف پف  ير بغلم مينه و زيام را مثل حولة حمام به سر و س هيچف. شده است

به آن  يـ نفهم يم و بفهميشناس يجنوب را خوب م يگر گرمايحاال د.نمك يم
ن يش را به زمجان خود يب يا م مثل مجسمهيرس يه مك يبه مرتض. ميا ردهكعادب 
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شانة  يدارد و رو ياو را هم برم كباقر سا. شدك ياق باز دراز مطاندازد و  يم
نقش مجسمه  يه دارك يم خُليدينفهم يردكر كف«: ديگو ياندازد و م يگرش ميد

  : رديگ يم پرد و سرِ باقر را بغل ياز جا م شاد و شنگول يمرتض .»؟ينك يم يرا باز
غصه  يدوراه يخواه يا نه؟ اگر مي يديرس ن آقا خُلِيآخرش به حرف ا«
  »!ادهيم آخر، پيس به يد بزنيند باكمرگت ن دق

لومتر راه كيد پنجاه يم باكدن به پادگان دستيرس يم برايدان يهر سه نفرمان م
.. .من«: زند يرون ميش با حرص از دهانش بيالفه است و حرفهاكباقر . ميبرو

 كر بند سايدستش را ز يمرتض .»گذارم ين مابايوه و بكآخرش از دست تو سر به 
  : ندك يبه باقر نگاه م ياندازد و با مهربان يم

ش ك ولكرا خُلِ  يآدمها كنند هم ساك ي، هم قهر ميامروز يق هم رفقايرف«
  ».نندك يم

بعد، .»م؟يشكصلح ب  قيد چيا موافق«: ديگو يم يم و مرتضيخند يهر سه م
ه مادرش توشة راهش كرا  ييشمشهاك يودچو نخ كند تو ساك يدستش را فرو م

ه راه كشتر است يساعت ب يك. ندك يآورد و با ما قسمت م يرون ميگذاشته ب
 يه عجب غلطكم يرس يجه مين نتيشود به ا يم يكتار يهوا حساب يوقت. ميرو يم
  .ميردك

  ».مير بشويترسم اس يم بهتر است، ميها به نظرم جلوتر نرو بچه«
گردد و  يند؛ برمك يت مكال شده و چند قدم جلوتر حريخ يب كه حاال پاكباقر 

. رود يسه ميند و از خنده رك يفرار م يمرتض. اندازد يم يبه طرف مرتض يلگد
لومتر كيه سربازانت صدكد نبود يبع ياگر تو فرماندة جنگ بود«: ديگو يباقر م

به شمش ك يمشت نخودچ يكدوباره  يمرتض» .ر بشونديدورتر از خط مقدم اس
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. درست است، رزمنده«: ديگو يند و مك يلفت مكش را يرد و صدايگ يطرف باقر م
 يدرآوردن مرتض كلكگردم به ش يبرم يوقت.»ميشكق صلح بيبهتر است دوباره چ

ه هر لحظه بزرگتر كنم يب يم يدو تافندق نوران. زند يم مكنم درجا خشكنگاه 
اش  شانه يش را روكسا يمرتض. شوم يره ميخ كيزده به جادة خا شود ذوق يم

باورم . شود يبزرگ و بزرگتر م يفندق نوران. »ا جداي«: ديگو يند و مك يجا م جابه
جاده به سر و  كند و گرد و خاك يوتا چند متر جلوتر ترمز ميوانت تو. شود ينم

نارِ كنفر  يكفقط . ندك ين را روشن ميابكراننده چراغِ . آورد يمغزمان هجوم م
  : ندك يم يخوشمزگ يمرتض. ميرو يجلو م راننده نشسته

اش انداخته  شانه يد روية سفيه چفك يمرد. »اده خبر ندارديه از پكسواره «
ند ك يراننده اخم م. »خبر دارد«: ديگو يزند و م يلبخند م نار راننده نشستهكاست و 

  .دهد يفشار م يخوديشد و پدال گاز را بك يوس مكو دنده مع
  .»د بااليبپر«

به تن دارد، دستش را  يا رفته  رنگ و رخ يجيه لباس بسكد يه سفيچفمرد 
بعد به ما نگاه . دهد ين را نشان ميگذارد و با سر عقب ماش يدست راننده م يرو
خواهم بروم  يه مكربچه جا هست؛ من يدو تا ش ين جلو برايا«: ديگو يند و مك يم

. ندينش ينارِ راننده مك پرد باال و و يم يباقر فرز» .نمكعقب آب و هوا عوض 
جست  يكوتا و بدون استفاده از دست و با ياندازد عقب تو يش را مكسا يمرتض

باقر سرش را . روم عقب يشوم و م يم گرفتن معطل نميتصم يبرا. رود يبلند باال م
ند و ك يت مكن حريماش. شدك يم خط و نشان ميآورد و برا يرون مياز پنجره ب

  .ندك يم يمان باز ر گرفتهصورت گُ يگرم رو يهوا
  »د پادگان؟يد برويخواه يحتماً م«
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 يمرتض. »بله«: ميگو ينم و مك يد نگاه ميه سفيبه صورت آفتاب سوخته مرد چف
  : دهد يله ميگذارد و  ير سرش ميش را زكسا

 ين قدر سخت و طوالنيشم هم ايد جهنم؛ راه ابريسيد پادگان، بنويينگو«
  ».ستين

شد و سرش را ك ياش م و به قاعده كيمش يشهايبه ر يدستد يه سفيمرد چف
ر زبانش پر از حرف يزنم ز يحدس م. دهد يان مكمثل معلم حساب و هندسه ت

  .ديگو يم ين جوريه اك شا افهيباشد ق
  »د؟يستين يجيمگر شما بس«

ه كد حاال ييبفرما«: ديگو يدارد و م يبرم كسا ياش را از رو لهي يمرتض
گذارد  يم يدست مرتض يد دستش را روية سفيمرد چف. »اتحهالف«م،يشد يجيبس

ه آزاد كگرش را يدست د يمرتض. ندك يه حرف بزند او را نگاه مكآن يب يا ولحظه
  .شود يگذارد و خم م ينه ميس ياست رو

  »د؟ينكد معجزه يخواه ي، ميم اخويمخلص«
: ديگو ير مسخندد و آخر  ير ميدلِ س يك يمرتض يد از حرفهايه سفيمرد چف

 كپ سايند؛ زك يج و معوج مكلب و دهانش را  يمرتض. »هين روحيبه ا... ماشاا«
د يه سفيآورد و به طرف مرد چف يرون ميشمش بك ينخودچ يند و مشتك يرا باز م

  .رديگ يم
ق صلح، چون باعث يم چييگو ياش م ما به. تان خوب است كف يد برايبخور«

  ».ميفتيمشت و لگد دوستان نر يم و زينزن ياضاف يشود حرفها يم
د خوشم آمده و يه سفياز مرد چف. ديآ يماه همراهمان م. نمك يبه آسمان نگاه م

  .دارم يا هودهير بابا او حرف بزند؛ اما انتظ يشتريبا احترام ب يخواهد مرتض يدلم م
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  ».خورد يه به از ما بهتران مكتان  افهيد؟ قيهست يجيشما هم بس«
دهد و  يان مكشد، سرش را ت يخند از لبش دور نمه لبكد يه سفيمرد چف

. بندم يم را ميام و چشمها خسته. »تو يمثل خودت، اما نه به مخلص«: ديگو يم
  .ندازديار بكاش را از  كق صلح نتوانسته فيانگار چ. زند يز حرف ميريك يمرتض
ها  يجيالت بچه بسكر مشكند به فكخدا . ر عوض شدهكدم فرماندة لشيشن.. .«
  ».خورد البته يه چشمم آب نمكمن ... يعني. باشد

ندارم و  يا چاره. آرامش را از مغزم گرفته است يوار مرتض مسلسل يحرفها
ه يم او مرد چفياز قرار معلوم تا به پادگان برس. چرت خواب را بزنم يك ديد قيبا
  .رده استك ية اطالعاتيد را تخليسف

به قطار صف  يو ارتشيدادم ده تا د يم ر بودم دستوركاگر من فرماندة لش... «
مثل ما راحت به پادگان  يا بخت برگشته يها يجيغصه تا بس يشند اولِ دوراهكب

  ».برسند
  »ن است؟ي، غصة تو هميعني«

د نگاه يه سفيچپ به مرد چف اندازد و چپ يش را تو گلو ميصدا يمرتض
  .ندك يم

جاست؟ كغصه  يدوراه يدان يها،اصالً م يستيه تو باغ نكنيبابا، مثل ا يا«
 يد؟ برو تا برسينيب يخواند را م يم ييمان الاليه االن دارد براكرا  يا ن جادهيهم

  ».به اولش
. زند يند و لبخند مك يد مييرا تأ يمرتض يد با اشارة سر حرفهايه سفيمرد چف
نگار ند و اك ين مييباقر چِشم و ابرو باال و پا .نيشة عقب ماشيافتد به ش ينگاهم م
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شه آب و يمثل هم يده مرتضين فهميقي. وبد به سرشك يند و با دست مك ياشاره م
  .رده استك يروغن قاط

  »ن؟ي؟ فقط هميندار يگريل دكمش... «
نه، جناب «: ديگو يم يدهد و با دلخور يله مي كسا يدوباره رو يمرتض

نة شا يد دستش را رويه سفيمرد چف. »سالمت، بعدش شهادت يفرمانده، باق
  .ندك يمانه نگاهش ميگذارد و صم يم يمرتض
ر كن من فرماندة لشكر ك؟ راحت حرفت را بگو، اصالً فيشو يچرا ناراحت م«
  ».هستم

گذارد  يشد و سرش را مك يبندد و دراز م يش را مين بار چشمهايا يمرتض
آلود  ش خوابيصدا. ق صلح اثرش را گذاشته استينم چك ير مكف. كسا يرو

  .است
بهتر  ييفعالً الال. خورد ين حرفها نميمان به ا يمن و تو گروه خون يونه اخ«
  ».است

دن يه از دكشوم،  يهمان قدر خوشحال م يبستة مرتض يدت چشمهاياز د
باقر را  يند و صداك ين ترمز ميه ماشكهستم  يداريخواب و ب يتو.وتايتو
  : شنوم يم

  ».ميديرس«
در . رديگ يو هر سه نفرمان را درآغوش م شود ياده ميد هم با ما پيه سفيمرد چف

مرد . »شود يم يميزود صم يليق ما خين رفيد، ايببخش«: ميگو ين لحظه ميآخر
  .زند يرد و لبخند ميگ يم را ميد با دو دست باوزهايه سفيچف

  ».ه داردكخوبه، اصل، اخالص است،  ين جوريهم«
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: ديگو يوبد و مك ياش م يشانيشود باقر با دست به پ يوتا دور ميتو يوقت
  »بود؟ كيد يديفهم«

را به هوا  ينخود ند؛ وك يجا م اش جابه شانه يرا رو كبند سا يمرتض
  : ر آنيرد زيگ ياندازد و دهانش را م يم

  ».ش بوديم، پسرِ بابايديآره فهم«
م يا دهيشكشگاه دراز يساآتو  يشب، وقت. ميافت يند و به راه مك يوت مكباقر س

: زند يانگار با خودش حرف م .ميشنو يباقر را م يصدا. مينك يو به سقف نگاه م
ناگهان » يميركحاج عباس . ر بودكوتا نشسته بود فرماندة لشيه عقب توك يسك«

ش گرد شده و يه چشمهاكم ينيب يم. خورد يان مكها ت مثل برق گرفته يمرتض
گر يد. تاس كس اشيباقر هم خ يچشمها. ندك يبه باقر نگاه م. ده استيرنگش پر

جان  يه گوشت بكت يكمثل . نمانده است يباق يمرتض يبرا يا ههو شب كچ شيه
ننده ك الفهك يند و تو گرماك يبعد، دست لرزانش را دراز م. افتد يش ميدر جا
 يسه ماه بعد وقت. زند يسرش؛ و تا صبح زار م يشد روك يشگاه پتو را ميآسا
م چند يگرد يبرم يم وقتيدان يم. ستالمان راحت ايم خيبرو يم به مرخصيخواه يم
  .اند دهيشكبه قطار صف  يو ارتشيد
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  ر باشديخواست اس يه مك يخلبان
  

 يروها به طرف سنگرهاياز ن يا عده. شد يده ميگلوله از هر طرف شن يصدا
؛ ندشد يمنفجر م يكشان در دور و نزدكها زوزه  خمپاره. ردندك يم يروشيدشمن پ

و د از دود و گر يظيدر مه غل ياتيمنطقة عمل. ديلرز يم يان مثل گهواره يو زم
 يكها شروع به شلييدشمن ضدهوا يماهايدن غرش هواپيبا شن. غبار فرو رفته بود

ها در كتان. شندك يم كز سريركزنها از پشت خا يج.يپ.چند نفر از آر. نندك يم
  .ررس قرار گرفتنديت

  .»ندك ي، بزن دارد فرار ميبزن مجتب«
با شتاب  يج.يپ.ند گلوله آرينش يزانو م يدود و رو يزنها م يج.يپ.ز آرا يكي

  .رسد يم كتان يبه بدنة فوالد يكاه و باريس يو مثلِ خط
  » .بركاهللا ا«

. ند جلويآ ياند و م سرشان گذاشته يآتش گرفته دستها را باال كخدمة تان
به آسمان  چشم يكرزمنده،  يروهاين. رسد يما به گوش ميهواپ يدوباره صدا

ن به يناگهان زم. ندك يم يكشل يدرپ  يپ ييهواضد. رو چشم به روبه يكدارند و 
ه دود و آتش درهم ك ييگذارد و به جا ين را به چشم ميم دوربيرك. افتد يلرزه م

  .ندك يده نگاه ميچيپ
  ».ر گذشتيبه خ«
  : ميركرد به طرف يگ يرا م يد و گوشيآ يجلو م كيبا صورت خا يچ ميسيب
  ».پرسد يحاج عباس پشت خط است، از اوضاع و احوال م«
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ند تا ك يگرش فرو ميانگشتش را در گوش د يكرد و يگ يرا م يم گوشيرك
  .فرمانده را بهتر بشنود يصدا
  »بفرستم؟ كيمكدم يالغ شنكقارقار  يم جان، صدايركچه خبر «
با  صدا. دهد يشتر به گوش فشار ميرا ب يزانو و گوش يند روينش يم ميرك
  .شود يده ميخش شن  خش
  ».ديدشمن هم باش يماهايمواظب هواپ.. .نندكها به جلو نفوذ كد تانينگذار... «

رجه يند و ناگهان شك يت مكن حرييدشمن در سطح پا يماهاياز هواپ يكي
به دست به آسمان  يم گوشيرك. شود يده ميشن ييضدهوا يدوباره صدا. رود يم
را  يزيانگار چ. زند يرون ميدود ب يما مثل لوله بخارياز پشت هواپ. شود يره ميخ
بر به هوا بلند شده كاهللا ا يه صداكاند،  دهيگر هم ديد يها ند رزمندهيب يه او مك

  .است
  »...م؟يركآنجا چه خبر است «
اش را  ذوق و شوق. زند يشود و لبخند م ياز جا بلند م يم با خوشحاليرك
  : ندكتواند پنهان  ينم

رِ شما يند، از نَفَسِ خك يدارد سقوط م. ميالغها را زدكاز  يكي. ميزد. ميزد«
  ».بود حاج عباس

  
خلبان . »دينيد بنشييبفرما«: مهمات را نشان داد و گفت يعباس جعبة خال

م كه حكجعبة مهمات . ره شده بود، جلو آمد و نشستيه به عباس خك يعراق
درشت خلبان به سر و صدا  ليكه ينير سنگيرا دارد، ز يدفتر فرمانده يصندل

  .افتد يم
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  ».دينكش را باز يدستها«
 يماين بابا قَد هواپي؛ اياست، حاج كخطرنا«: قدم جلو آمد و گفت يكفؤاد 

ان كمت سرش را تيعباس با مال» ...شد و ييد هوايديدفعه د يكخودش است 
  : زند يدهد و لبخند م يم

  ».ديآ يش نميپ يلكچ مشينه، نگران نباش ه«
خلبان . ندك يد دستبند آزاد ميخلبان را از ق يدستها يها به آرام يجياز بس ييك

جا  جعبه مهمات جابه ياش را رو گنده  ليكدهد و ه يمچ دستش را مالش م
  .ندك يم

  »؟يستيگرسنه ن«
مش كش يدستش را رو يخلبان عراق. ندك يعباس را ترجمه م يفؤاد حرفها

  .ندك يم يه يزند و ه يفؤاد لبخند م. ندك يار مركرا چند بار ت يا گذارد و جمله يم
  ».الفور قورت بدهد يگاو را ف يكاز قرار معلوم حاضر است «

فؤاد خودش را جمع و . رود به طرف خلبان يشود و م يعباس از جا بلند م
 يعباس دستش را رو. ندكدست از پا خطا  نند ومنتظر است تا خلباك يم رجو

فؤاد » ؟يزير يبمب م يسانكچه  يرو يدان يم«: ديگو يگذارد و م يم نشانة خلبا
منتظر است تا  يجيبس كجوان.زند يزل م يا خلبان به نقطه.ندك يبالفاصله ترجمه م

  .گذارد يعباس منتظرش نم.وردن غذا را بدهدآفرمانده دستور 
  ».ره ده نفر بدهندياور، از قول من بگو جين بنده خدا غذا بيا يبرو برا«

عباس دست خلبان را . زند يد و خلبان لبخند ميگو يم يزيچ يبفؤاد به عر
السالم با تو  هيعل يم با عدل عليخواه يه مكم يما، ادعا ندار«: ديگو يرد و ميگ يم

ما دشمن  يد دشمن برايه شما راه انداختك يم، اما دست نقد با جنگينكرفتار 
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بعد از ترجمة . »مينك يم يرفتار م موال با او خوشكر شد به حياس ياست و وقت
جعبة  يعباس رو. ندك يش پنهان ميخلبان صورتش را در دستها ،عباس يحرفها
: ديگو يره شده است ميخ يه به خلبانِ عراقك يند و در حالينش يمهمات م يخال

شتر از حرف و شعار ينم عمل ما بك ير مكف. ر تنها باشمين اسيخواهم با ا يمن م«
رون يند و بك يخلبان نگاه م كس از اشيبه چشمان خ فؤاد» .ر داشته باشديتأث
  .رود يم

  
عباس دستور داده . شود ينم يسكل گندة خلبان باعث تعجب يكگر هيحاال د

 كوچك يها خلبان مثل بچه. ندكروها رفت و آمد يان نيه بگذارند او آزادانه در مك
از  يكيه پشت ك ديم او را ديرك يوقت. شود يذوق زده م يرانيا يروهاياز رفتار ن

م يركشه آماده بود با يه همكفؤاد . شد كوكمش ،ندك ير مكزها نشسته و فيركخا
نارش كفؤاد . ختير يم كغم در بغل گرفته بود و اش يخلبان زانو. همراه شد

  : زد يرد و حرف مك يرو نگاه م نشست خلبان فقط به روبه
دم ياما ند. دميد يبيب و غريعج يليخ يزهايا آمدم چيه به دنك ياز روز«
ن حد با دوست و دشمن يار دارند تا اكه شب و روز با گلوله سر و ك ييآدمها

 يسانكه به جنگ چه كچ وقت به ما نگفت يارتش عراق ه.مهربان باشند
ه با من ك ين سربازيهم.ست روز با اعتقادات شما آشنا شدمين بيمن تو ا.ميرو يم

  »...اد داديبه من  يشرف و مردانگاز  يبزرگ يليخ يزهايند چك يم يزندگ
  »؟ منظورت حاج عباس است؟ييگو يدام سرباز را مك«

: زد و گفت يفؤاد لبخند. »ميگو يرا م يميركبله، سرباز عباس  : خلبان گفت
ن يه در اك يسانكفرماندة همه  يعني.پيدرست؛ او هم سرباز است و هم فرماندة ت



 ۴١ يه سفيدمردی با چف

 يزد، اما وقت يند لبخندك يم يفؤاد شوخرد ك ير مكه فكخلبان  ».جنگند يمنطقه م
درشت عرق را  يها فؤاد دانه. به چهرة فؤاد چشم دوخت ناگهان از جا بلند شد

ش به يد و صدايچرخ يدر دهان خلبان نم يلمات به درستك.دياو د يشانيپ يرو
ساده و  ين جوان الغر اندام، با آن لباسهاي؛ايعني«: آمد يرون ميش بيزور از گلو

ستوان چند  يكپ با يشود فرماندة ت يپ است؟ چطور ميفرماندة ت ،جهدر يب
  »!، فؤادييگو يقت را نميند،تو حقك يروز زندگ شبانه

 يحتّ .دارد يحاج عباس در جنگ سابقة طوالن«: فؤاد دوباره لبخند زد و گفت
زه گذاشته يسرِ او جا يها برا يد ضدانقالب و عراقيجنگ يردستان مكدر  يوقت

فؤاد . فؤاد را بشنود و به راه افتاد ية حرفهايرد تا بقكخلبان صبر ن ».بودند
د و تا فؤاد برسد او خودش يدو يگر ميخلبان حاال د.دارد ياليدانست او چه خ ينم

فؤاد .ردكافة آشفتة خلبان نگاه يعباس با تعجب به ق.را به سنگر عباس رسانده بود
خلبان .آورد ياو سر درنم يحرفهاعباس از .ه خلبان زانو زده استكد يد و ديرس
گفتم شما  يوقت«: فؤاد به طرف عباس رفت و گفت.ردك يه ميگفت و گر يم

ه با كده يرس يالش هم نميبندة خدا به خ. ردك يدفعه قاط يكد يپ هستيفرماندة ت
باالتر از  يزيچ يكرده شما ك ير مكف. رديپ دل بدهد و قلوه بگيفرماندة ت يك

: فؤاد گفت.ردكر بغل خلبان را گرفت و او را از جا بلند يس زعبا. »دينگهبان هست
خلبان را  يهاكه اشك يعباس در حال. »د، حاج عباس؟يردكارش كچه  يراست«
ه همة كرا با او داشتم  يردم؟همان رفتارك يد ميار باكچه «: رد گفتك يم كپا

سرحال به ه خوش و ك يچند روز بعد فؤاد در حال. »جنگ با اسرا دارند يها بچه
حاضر  يحاج عباس،خلبان عراق«: رفت و گفت يد به سنگر فرماندهيرس ينظر م

ار يسرباز در اخت يكخواهم مثل  يد ميگو يم.ميست او را به اردوگاه اسرا بفرستين
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: ش داديروهايرا به ن يبعد، عباس خبر خوش يدر روزها.»فرماندة شما باشم
ار ما يل و رغبت در اختياسرا با مه ك يز، با اطالعات ارزشمنديبرادران عز«

  .»دينكآماده  ،ات والفجر پنجيعمل يگذاشتند خودتان را برا
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  تازه وارد يجيبس
  

 يگر از خستگيد. رد و نشستكفرو  كوتاه را در خاكل دسته يب يمهد
نشده زهوارت در  يچيهنوز ه«: رد و گفتكحجت نگاهش .آمد ياش باال نم نفس
  .ديشكار كرد و دست از كرد به آنها نگاه ك يمار ك يه بسختكبر كا يعل. »رفت؟
خواهد به دادمان برسد؟ آخر مگر با سه نفر  يمس نكچ يابان خدا هين بيدر ا«

  »م؟ينكشود سنگر بيم
گر توان يد .رد و به دورتر چشم چرخاندكبان چشمش يدستش را سا يمهد

 ينده بود تا سنگرهاكرا  نِ سفتيبند زم يكردن نداشت؛ از صبح زود كار ك
فرستد، اما  يم كيمك يرويفرماندة گردان قول داده بود ن. ن زودتر آماده بشوديمك

بر قمقمة آب را به دهانش گذاشت و كا يعل. نشده بود يچ خبريتا حاال ه
  .شد يش با عطش قاطيحرفها
نده كر هم نجا با بلدوزيادمان برسد ايخدا به فر ،ه السالمين عليسالم بر حس... «
دن يبا شن. »پهلوان يه خودت بلدوزركتو «: د و گفتيخند يمهد» .شود ينم

د هر سه به آسمان چشم يتوپخانة دشمن به گوش رس يكه از شلك ييصدا
حجت دستش را مثل ».يركد شايت شهيرفت تو موقع«: بر گفتكا يعل. دوختند

  : ش را باال گرفتيپا يكپور به گوش گذاشت و يش
نَفَس  يبشر يچ بنيه هك ييرفت جا! يشخم يگدا ،چپنُچ، سمت «
  ».ف از گلولهيح ،يعني.شدك ينم

دسته زنبور  يكشها مثلِ كد و ترين لرزيه زمكرده بود كدهان باز ن يهنوز مهد
ن منفجر شده يمك يگلولة توپ پشت سنگرها. ندسرشان گذشت ينان از باالكوزوز
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 يپس گفت«: رد و گفتكسرفه  يمهد. ديرس يباروت آن به مشام م يبود و بو
  : ردكن و آه و ناله يزم يبر ولو شد روكا يعل»؟يشخم يگدا

  ».ردن ندارمكار كه حالِ كد يفاتحة من را بخوان«
د يرِ نورِ تند خورشيز زيهمه چ .ابان روبه رو چشم چرخانديدوباره در ب يمهد
جابه جا را  هآماده شد ياز سنگرها يكيت يرفت تا پل حجت. زد يم يديبه سف

با خودش  .رد و چند قدم به جلو برداشتك كاش را پا يشانيعرقِ پ ،يمهد. ندك
  : ديشكاد يحجت فر  »نم ؟يب يدرست م ،يعني«: گفت
سقف  يت را بااليتوانم پل ينم ييمن تنها به داد منِ بدبخت برسد، يكي بابا،«

   .رفت يتفاوت به داد و قال حجت به طرف مهد يبر بكا يعل .»بگذارم
  »....يعنينم ؟ يب يم؟ درست يچه آقا مهد يعني«

   : گفت يد و با خوشحاليشكاو را به جلو  يمهد
  »!ه ك ينيب يم ،ينيكم يعني يعنيچه قدر «

: ردكد و ذوق زده نگاه يش را به هم ماليحجت هم خودش را رساند و دستها
  »!دهين نور ديچه بموقع آمد ا«

 يه بودند نشستند تا صداك ييسه در جا هر .ردك يكدوباره توپخانة دشمن شل
ن نورِ يا، ايخدا«: حجت دستش را به آسمان گرفت و گفت. سوت گلوله را بشنوند

ل يو به طرف ب. »است كيمك يروين«: ر لب گفتيز يمهد .»نكده را حفظ يد
  : زد يستاد و سوت بلبليش ايدستها يحجت رو. رفت
  ».ديآ يل دارد ميب ه صاحبكلنگ  را بردار كن، كل را غالف يب«

  : ب تپه باال آمد و به طرف آنها رفتياز ش يجيمرد بس
  ».ديخسته نباش ،خدا قوت«
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ما  يات به آباد افهيق .تازه وارد ،يمانده نباش«: همه جواب داد يحجت به جا
 يجيبس» چه قبراق ؟...فانسقه ،يارد سالخك ،نيدورب ،يچه مجهز آمد! خورد ينم

د و ياش برداشت و به سر و صورتش مال شانه ياز رواش را  هيتازه وارد چف
  : زد يلبخند
  .»قابل نداره«
تازه  يجيگرفت و تو دست بس يوتاه را از دست مهدكل دسته يبر بكا يعل

 يك يزها را هم بگذار براين جور چين و ايدوب.خدمت شما«: وارد جا داد و گفت
  ».گريوقت د

  »  ...!.آخرمن«
 ،يآخر ماخر ندارد اخو«: ه شده را نشان داد و گفتندكمه يبر چالة نكا يعل

گام به  يكحجت . »نجانبيمثلِ ا ،يبلدوزر باش يكمثلِ  يستيبا يه آمدكنجا يا
بر خان كا يعل با اجازة«: تازه وارد گرفت يجيل را از دست بسيجلو برداشت و ب

عد ب ،ميسقف سنگر بگذار يت را رويند تا پلك كمكد يبا ده فعالًين نور ديا
  »تازه وارد؟ يموافق ،شود بلدوزر يرسد و م يخدمت شما م

ه كبر كا يعل» .دييشما بگو يهر چ« : تازه وارد دوباره لبخند زد و گفت يجيبس
ل دسته يب. ردكتازه وارد نگاه  يجيبه بس يرش به سنگ خورده بود با دلخوريت
ارد را در تازه و يجيه دست بسك يحجت در حال. ديرس يوتاه دوباره به مهدك

بر كا يعل. »ميه رفتكما «: د، گفتيشك يدست گرفته بود و به طرف خودش م
  .ديتازه وارد رس يجيش به گوش بسيقمقمه آب را به دهانش گذاشت و صدا

  »؟ينكن يها، تنبل يه تمام شده زود برگردكارت ك«
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ار كورزش تو قبالً«: رد و گفتكتازه وارد  يجيبه قد و قامت بس يحجت نگاه
 يتازه وارد از باال يجيبس»ها ؟ هين مايتو هم يزيا چي ،يبردار وزنه مثالً ؟ينبود

نه«: رد و گفتكه لم داده بود نگاه ياز سا يا هيكر باريه زكسنگر به حجت   سقف !
حجت صورتش را »  !ار شدكد هم ورزشيشا شود، ياره مكتو جبهه آدم همه  يول
ار كت ين همه جديبا ا يسكده بود يروز ندتا آن . ردكد و اوم اوم يشكه ير سايز
  .ندك

   .داغ مثل گرفتن آتش در دست بود يت فلزيدست زدن به پل
  »؟ يريافه بگيق يخواه يسوزد و م يا ميسوزد؟  يتو دستت نم يراست«
اش را به پشت گردنش  هين آمد و چفييتازه وارد از سقف سنگر پا يجيبس

حجت » .ندكر كزها فين چيگذارد آدم به ا يار نمكن يا ياجر معنو«: د و گفتيمال
  . بر از جا بلند شد و سنگر حاضر و آماده را نشان دادكا يدن عليبا د

  »ردم؟ك كيوالكچه  ينيب يم ،زاديبگو دست مر«
رد و كتازه وارد  يجيده گرفت و رو به بسيحجت را نشن يبر حرفهاكا يعل
ه دست خودت را ك ،دوتا سنگر ماندهيندار ياركگر يه دكنجا يا«: گفت

چشم  ياش انداخت و دست رو به ساعت يتازه وارد نگاه يجيبس. »بوسد يم
  : گذاشت

  ».اول نمازم را بخوانم يندارم؛ اما اگر اجازه بده ياركنجا ينه ا«
تازه وارد به نظرش  يجيرفتار بس .ردك يستاده بود و نگاه ميدورتر ا يمهد

قة بعد يچند دق. ستاديزه وارد به نماز اتا يجيبر رفت و بسكا يعل.آمد يب ميعج
ن برداشت و به يل را از زميبر بكا يعل .آمد يه به طرفشان مكد ياو را د يمهد

. رد معلوم بودك يم يبرداركد خايتازه وارد با يجيه بسكرا  ييجا .طرف او گرفت
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تازه وارد به اطراف  يجين بسية سنگر آماده نشسته بود و با دوربير سايحجت ز
د به ين بابا را بايا«: رفت و آهسته گفت يبر به طرف مهدكا يعل.ردك ياه منگ

سر و صورت . »ستيش نيحال يخستگ نند، اصالًكا اضافه يب هفتگانة دنيعجا
ل را يه بكار نمانده بود كبه تمام شدن  يزيچ. س بوديتازه وارد از عرق خ يجيبس

بر كا يعل. ر نظر داشتياو را ز يمهد. ردكن گذاشت و به ساعتش نگاه يبه زم
 يكتازه وارد نزد يجيبس. »ن هم مثل خودمان در رفتينم زهوار اكر كف«: گفت

ه ك... انشاا .رفتم ينبود نم يار مهمكاگر  ،د بروميبا اجازة شما من با«: شد و گفت
 يه صداكداد  يبر جوالن مكا يتو صورت عل يهنوز بدخُلق» .ديبخش يمن را م

  : ديحجت بگوش رس
  ».ديآ يماندة گردان دارد مفر«
 يجين را در دست بسيد و دوربيحجت دو .از جا بلند شدند يبر و مهدكا يعل

  .تازه وارد جا داد
  ».السالم هين علياجرتان با امام حس ،خداحافظ فعالً«

ن ييبه پا يقة بعد مهديچند دق .ديس نشنكچ يتازه وارد را ه يجيبس يحرفها
حجت به .ارد مشغول حرف زدن با فرماندة گردان بودتازه و يجيبس .ردكتپه نگاه 

فرماندة گردان  يوقت. »ار من تمام شدكده يبه لطف نور د«: ش داد و گفتكبدنش 
 ،احسنت«: فرماندة گردان با آنها دست داد و گفت .د هر سه به طرف او رفتنديرس

جت ح. ردكبر نگاه كا يبا تعجب به عل يمهد» .ردكف يتعر يلياز شما خ يحاج
  »؟يدام حاجك«: ديآورد، پرس يفرمانده سر در نم يه از حرفهاك

  : زد يشانة او گذاشت و لبخند يفرماندة گردان دستش را رو
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  ر،كد لشيفرماندة جد ،ميگو يد؟ حاج عباس را ميگذار يحاال سر به سر من م«
 .ديوبكاش  يشانيبر با دست به پكا يعل» .ندك يامروز آمده بود منطقه را بازرس

د تا يحجت دو. ان افتادكه به تياش از هق هق گر زانو خم شد و شانه يرو يمهد
  .دا بود برسانديدر دور دست پ يا ه مثل نقطهك تازه وارد يجيخودش را به بس
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  طلوع در شرق دجله
  

را  ياتكحاال هم جادة تدار. رده بودك كات بدر پاتيبعد از عمل يدشمن ساعت
؟ چند تا يم، حاجينكار كد چه يحاال با«: قاسم گفت. توپ و خمپاره بسته بود به

ها  ن طرف بچهياز ا ،جاده را بستند به گلوله ،ات را زدندكتدار ينهاياز ماش
ما .مينكدهد از توپخانه استفاده  يه اجازه نمكت منطقه هم يموقع ،مهمات ندارند

شت و به طرف قاسم ن را از چشم بردايعباس، دورب» .كسب يم و سالحهايهست
مهم  ن اصالًيدارند، اما ا كتان يكما هر نفر  ين، آنها براكخوب نگاه «: گرفت

ت يروهايتو و ن .مينقشة خوب دار يكهاشان كهمة تان يچون ما هم برا ،ستين
ردن نقشة ما هم ك ينند، تا وقت عملكن قسمت نفوذ يها از ا يعراق ديفقط نگذار

   ».، فعالً خداحافظنميكم يركف يكها هم خودم  ه بچهرساندن مهمات ب يبرا .برسد
 يعباس لبخند»؟يحاج ،يدار يا چه نقشه«: ديرد و پرسكقاسم با تعجب نگاه 

  ».ها هدر برود م زحمات بچهيگذار ينم ،م به خداينك يل مكتو«: زد و گفت
ضا رها را در فيآبگ يبو يميم مالينس .ن آمد و به راه افتادييدگاه پايعباس از د

  .ديتاب يماه از آسمان به شرق دجله م اسفند  ديخورش .رده بودكپخش 
  

. ديرا به دوش انداخت و دو يج.يپ.آر يها پر از گلوله يعباس، گون
با  يجيجوان بس.دن گرفتيبار ياتكجاده تدار يخمپاره مثل باران رو يها گلوله

   .گرفت را از پشت او يانال باال آمد و گونكر از كدن فرماندة لشيد
  »م، چرا شما؟يا حاج عباس شرمنده«
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د يبا ست،ين حرفها نيوقت ا«: رد و گفتك كاش را پا يشانيعباس عرق پ
نارش كاز  ن را شخم زد ويزم ،ف گلولهيرد يك» .ميها برسان ها را به بچه گلوله

  .دياد چند نفر بگوش رسيفر ين حال، صدايدر هم. گذشت
  »   ...بركاهللا ا....بركاهللا ا«

او را  يه دستكهنوز قدم از قدم برنداشته بود  .عباس به طرف صدا برگشت
عباس  .از گردانها يكيبود، فرمانده  يد مهديس. ديشكانال كگرفت و به داخل 

اد يرا ز ها بچه : د و گفتيبه خون نشستة او د يرا در چشمها يخواب يآثار ب
: د و گفتيشك كانال سرك يبه باال يد مهديس» .ميد به جلو برويبا ،نكر نينگيزم
عباس به » د جلو گلوله؟يد، چرا رفتيها هست ة بچهيد و روحيحاج عباس، شما ام«
دشان به خدا باشد، مگر خون من يام«: ر لب گفتيرد و زكچ نگاه يانال مارپك

ردند و ك يم زروها جا باين يال ارد به دست از البهكامدادگرها بران»تر است؟ نيرنگ
 يعباس ب. ردك يدن عباس جلو آمد و چاق سالمتين با ديحس. رفتند يبه جلو م
: رد و گفتكم كسبزرنگش را به سر مح يشك الهكن يحس»چه خبر؟«: ديدرنگ پرس

ر يهم اس يچند نفر. اوردنديم نكها  ر بچهكربالست؛ اما خدا را شك ينْ صحراييپا«
  »...م، فقطيگرفت
  »؟يفقط چ«

م دوباره يزن يم يهر چ. ندارد يشان تمامياهكفقط تان» : جواب داد ين تولبيحس
گفت صدام  ياز اسرا م يكي. شده كتمام دشت پر از تان. نندك يمثل قارچ رشد م

» !يال خام دارند، حاجيخ... ندك يم يآمده تو منطقه و خودش دارد فرمانده
. انال باال رفتكوار يجست بلند از د يكرد و با كاش را مرتب  ليحما يدمهديس
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آرام  ن،يحس. ر فرو رفتكانال گذاشت و به فكوار ياش را به د يشانيعباس پ
  »؟يحاج ،ينيب يم يچ«: ديپرس
چ يبرسند ه يز اصليركاگر آنها به دژ خا. هدف دشمن مثل روز روشن است«

  ».تواند جانِ سالم به در ببرد يس نمك
راه «: ديرد و حرف آخرش را پرسكر كفرمانده ف يهاين به دلواپسيحس
 كد هر جور شده پاتيبا« : عباس گفت» ه؛ برادريجاست؟چاره چك ياررستگ

  ».مينك يدشمن را خنث
د ين پرتوِ نور خورشيبا اولّ. امديس نكچ يآن شب، خوابِ راحت به چشم ه

اسة كدو  يخواب يدو چشمش از ب .ديوفته از راه رسكو  ن خستهيدشت، حس يرو
د يشكار كعباس دست از .ديلرز يم توپ يها ن هنوز از انفجار گلولهيزم. خون بود
عباس سر به . هاكد بشود گورستان تانينجا بايا«: ن گفتيحس.ردكها نگاه  و به چاله

در چشم  كاش» ؟يدار يخبر خوب چ ل بر خدا،كتو«: آسمان گرفت و گفت
  : ن حلقه زديحس

را بستند  يز اصليركگر از ما گرفته، از همان جا هم خايد يپهلو يكدشمن «
  ».زنند يها را م و آب بچه كيوله؛ و از تو خشبه گل

ده ير و نقشه به ذهنش رسكز برسد هزار فيركتا به خا.د و به راه افتاديعباس شن
 يكي.گرش آبيبود و طرف د كيطرف خش يك.زيركنار خاكحاال آنجا بود، .بود

ن يها را از تو هم بچه يعراق يراندازهايت كاز صبح زود ت«: ها گفت يجياز بس
عباس . »رديس تابه حال نتوانسته رد آنها را بگكچ يه. روند يزنند و م يراه مآب

ان آنها پناه يشد در م يم يده بود و بسختيزار در هم تنين. ردكچهار نفر را انتخاب 
در عمق سبزرنگ آبراه  يافتادند و گاه يسرگردان در آب م يها خمپاره. گرفت
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: گفت يجيجوان بس. اش گذاشت شانه يرا رو يج.يپ.عباس آر.شدند يمنفجر م
 يانتظارشان طوالن. ردكربارش را مسلح يو ت» زنند؛ يرا م ها بچه يبه نامرد«

پاسخ  يبه جا. »زنند يها را م ه از آبراه بچهكد يمطمئن هست«: ديعباس پرس.شد
  .د و زود خاموش شديبه گوش رس ييناگهان صدا

  ».ن گرفتنديمكنم كر ك؛ فين يها ن بوتهيرفتند ب. اند قيدو تا قا«
را  يرانداز عراقيت كدو ت. ن را به چشم گذاشتيرد و دوربكز يعباس گوش ت

  .ديبه تن داشتنند د يه لباس غواصك
  »م، حاج عباس؟ينكار كچه «

. ردكرا از ضامن خارج  يج.يپ.لب گذاشت و آر يعباس انگشتش را رو
 ين گلوله و صدابا رها شد. گر حبس شده بوديد يجينة چهار بسينفس در س

بجز . ردكزار را نگاه ين يال ن را به چشم گذاشت و البهيانفجار،عباس دوباره دورب
ه دور ك يسپرد؛و در حال يربارچيق دوم را به تيقا.ديند يزيچند تخته پاره چ

  ».دين آبراه برنداريفقط چشم از ا. فرستم يم كيمك يرويچند نفر ن«: شد گفت يم
  
نگران «: ن گفتيحس .دنديعباس به طرف او دودن ين و قاسم با ديحس

  : زد يرد و لبخندكعباس به آبراه اشاره » ؟يجا بودكپس  يم،حاجيبود
  ».ار گرگ آبراهكرفته بودم ش«

: گفت يرد و با ناراحتكتوپ گوش  يها انفجار گلوله يبه صدا يا قاسم لحظه
اس ناباورانه عب. »؟يشنو يرا م يعراق يهاكتان يم، صدايشو يم يچيم قيدار«

  ».هم در راه است كيمك يروين ،نكها را آماده  بچه«: رد و گفتك ينگاه
  »د؟يد برويخواه يجا مكشما «
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ه كاست  يا نقشه ياالن وقت اجرا«: عباس دهانة آبراه را نشان داد و گفت
اش را  يشانيعباس به طرف او رفت و پ.ن سرش را باال گرفتيحس» .ت گفتميبرا
  ».بهتر است ين جوريم، اينك يز دژ را باز ما يقسمت«. ديبوس

جشِ گل درست و  يكهاشان كتان يبرا«: زد و گفت يآلود لبخند ن بغضيحس
م صدام ياگر موفق بشو«: گفت ،رفت يه مك يقاسم در حال» .ميريگ يم يحساب

  ».زند يبه سرش نم يال فرماندهيگر خيد
  .»خداحافظ«

ش همراه با يصدا. ندكس يرا خصورتش  ،كن بار گذاشت تا اشين، ايحس
... ينكب يدم شما خداحافظيمن تا حال نشن. ين حاجكن يخداحافظ«: بغض بود
  ».ينگو حاج

: ديساعت بعد خبر دهان به دهان چرخ يك. زد و به راه افتاد يعباس لبخند
ن ساعت عباس را در يدر ا. گر طاقت نداشتين ديحس» .ر شدندينگيها زم يعراق«

  .نبود او مشخص ين جايدند؛ اما آخرده بويهمه جا د
  .»دمياو را د يبان دهين بار تو سنگر ديآخر«

خواست دشمن را  ياو م«: ردكر كدر راه با خودش ف.ن دوباره به راه افتاديحس
. ش گرفتيدگاه را در پيراه د» .تواند رفته باشد يجا مكدگاه يند، بجز دك يابيارز
از . ش را بلندتر برداشتيدگاه قدمهايدن ديدبا . باورت همه جا را گرفته بود يبو
با . نديرد ببك يدشمن نگاه م يهاكده به تانيه خمكتوانست عباس را  ينجا هم ميا

 ييجا. ندكتوانست باور  يرد نمكسر بلند  يوقت.ديشكن دراز يسوت به زم يصدا
ن را چنگ زد يزم.ظ گم شده بوديغل يدر غبار.ده بوديقبل عباس را د يه لحظاتك
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ش يد و صدايوبكدن او به سر و صورتش يبا د يا رزمنده.ديواز جا بلند شد و دو
  .ب و فراز گرفتيها نش ان رگبار گلولهيدر م
  »...زدند... را... يحاج...زدند... «

نده كپرا يد زمستانير پرتو خورشيه زك، كان ذرات خايدو در مين رسيحس
گر يد كو را در بغل گرفت و اشسر ا.ردك يد باور ميگر بايد. ديعباس را د ،بود

 ين سرش را رويحس. ردكش را باز ين بار چشمهايآخر يفرمانده برا.امانش نداد
  ».عباس جان«: نة او گذاشت و گفتيس

و تازه  كيمك يروهايدشمن به گل نشسته بودند؛ ن يهاكدن غروب، تانيبا رس
  .گرفتند ينفس سراغِ فرمانده را م

  
  


