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 ٣ غريبه

  تولد
  

ـ ده بود و پرتو نقره فامِ ماه هدكانگار مهتاب چراغ آسمان ده ـ  يا هي ـ در يب ! غي
  .ديوز يوه و دشت مك يرو يميمِ مالينس

پخـش   يخـانگ  ينيريزنها نقـل و شـ  . بود يبابا سلمان غرق در شاد يروستا
  .ردند و خوشحال بودندك يم

ـ  ير لب زمزمه ميرا ز يينه گرفته بود، دعايه نوزاد را به سك يزن در حال . ردك
  :ردندك يم يگر نشسته بودند و دهان گرميد ييمردها در جا

  !ر باشديـ قدمش خ
ـ ه به بك ينام. فرزندش بود يبرا ينام ي شهيمرد در اند شـه لطـف   يان آن، همي

  .ه پدر و مادر از آن خشنود بودندكبود  ينام» داهللاي«. خدا در نظرش مجسم شود
ار، در يبابا سلمان از توابع شهرستان شهر ي، در روستا1333لهر به سال كداهللا ي

ـ افـت  يرشـد   ياو در دامان مـادر . ا آمديبه دن يمتوسط و مذهب يا خانواده در  هك
و ) ع(اطهار ي مادر، عشق به ائمه. و متانت معروف بود ييهمگان، به پارسا ي دهيد

  .ساخت يدر وجود فرزندش جار كيودكت را از همان يوال
. ل شدي، در دبستان روستا مشغول به تحصيدن به سن هفت سالگيداهللا با رسي

ـ در . ردك يت مكز شريقرآن ن يالسهاكدر همان سالها، در   ييابتـدا  الس پـنجم ك
  .ندكحفظ  يفارس ي لقمان را با ترجمه ي موفق شد سوره

در . شـتر شـد  يز بيت و جوش و خروش او ني، فعالييراهنما ي با ورود به دوره
ـ ن دوره بـا وجـود سـن    يا ـ م پاكـي در تح يم، سـع ك ـ و عق يركـ ف يهـا  هي  يدتي



 ۴ غريبه

ـ  كمسل ييد آنها را در مقابل افراد بهايداهللا عقاي. خود داشت يهايالسكهم ه در ك
  .ردك يردند، حفظ مك يم يآن منطقه زندگ
راه و عدم  يل دوريار، به دليدر شهر ييراهنما ي الت دورهيان تحصيپس از پا

  .ل شديتحص كاد به درس مجبور به تريز ي انات الزم و به رغم عالقهكام
 1353ور سـال  يدر شهر. ساختمان مشغول شد يشك ميار سكبه  1351در سال 

  .شد يوارد خدمت سرباز
، يه مردانگيروح. سازنده برنداشت يتهايدست از فعال يدر طول خدمت سرباز

 يقوت قلب و آرامش بود؛ اما بـرا  ي هيهمراهانش ما يداهللا برايثار وعزت نفس يا
ـ چ عنوان زيبه ه. ردك يجاد ميا ياش دردسر و ناراحت يفرماندهان نظام ر بـار زور  ي

  .رفتيپذ يرفت و حرف ناحق را نم ينم
او، بـه  . مشغول شـد  ي، در آهنگريپس از اتمام خدمت سرباز 1355در سال 

ـ وقت ز. پرداخت يز مين يانقالب يتهايروزمره، به فعال يارهاكموازات انجام   يادي
را ) ره(حضـرت امـام   يهـا  امهـا و نامـه  ين زمان، پيدر ا. ردك يرا صرف مطالعه م

  .ردك يگران منتقل ميافت  و به دي يدرم
ر در دل يبكت ين صداينخست. ديز به اوج رسيت او نينهضت، فعال شدن يبا علن

ـ  كپـا  ي مسـجد روسـتا از حنجـره    ي بابا سلمان، از فـراز گلدسـته   يشبها داهللا ي
  .برخاست

ـ تهـران از ناح  ياز پادگانهـا  يكير ي، هنگام تسخ1357بهمن  21در   يپـا  ي هي
  .راست مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد



 ۵ غريبه

ل سـپاه پاسـداران انقـالب    كي، همزمان بـا تشـ  يانقالب اسالم يروزيپس از پ
ـ ، به جمع پاسداران سبزپوش انقـالب در سـپاه   ياسالم در واقـع،  . وسـت يرج پك

  .رج دانستكج در يانگذاران بسيتوان او را از بن يم
سـنندج   ي ردستان و منطقهك ينفره راه يگروه س يكبه همراه  1358در سال 

انجـام  » ابكت«ات سپاه يعمل ي ه او، به عنوان فرماندهك يا يزير طرح و برنامه. شد
پس از بازگشت . ضد انقالب منطقه داشت يگروهها يوبكدر سر يداد، نقش مهم

مراسـم  . بـه ازدواج شـد   ي، با اصرار خانواده راض58ردستان، در اواخر سال كاز 
  .ديبرگزار گرد يت سادگيازدواج در نها

 يتعداد يضمن به عهده گرفتن فرمانده ،يلي، با آغاز جنگ تحم1359در سال 
ه ياضـ يسـتگاه ف يآبـادان و ا  ي جبهه يراه 1359مهر سال  20رج، در كان يجياز بس
  .شد

ـ ك يا آمد، زمانيبه دن 1359تنها فرزندش در سال  . بـرد  يه او در جبهه به سر م
مستمر در جنگ داشته باشـد، در   يان باعث شد تا حضوريجيعشق و عالقه به بس

  .به عهده داشت ياريبس يتهاين مدت، مسئوليا يط
فعـال   ياتهـا حضـور  يعمل يه زمان شهادت اوست، در تمـام ك 1365تا سال 

  .شه در بدنش ماندگار شديهم يبرا يفراوان يشهاكبارها مجروح شد و تر. داشت
نار دوستان كرج، در كت خود او، در امامزاده محمد ير مطهرش، بنا به وصيكپ
  .رده شدسپ كدش به خايشه

  

  



 ۶ غريبه

  زمستان
  
 يبـاد . د و قدم برداشتيوبكبرفها  ياش را با خشم رو دوز ننه دست يها وهيگ

سرما تا مغز استخوانش نفـوذ  . ش چنگ انداختكخش يها سرد و سوزدار به گونه
ـ اخت يب. ردكف دو دستش را ها ك. ر بغلشيش را زد زيتابهاك. ردك ار نگـاهش را  ي
  .ديندرا  يسكوچه چرخاند؛ اما ك يتو

  .اهللا خواب نمانده باشد ند شمسكـ خدا 
مـه از  يپنجره تـا ن . ره شدياتاقشان خ ي ستاد و به پنجرهياهللا ا شمس ي جلو خانه

  :ديشكاد يآب دهانش را به زور قورت داد و فر. ده شده بوديبرف پوش
  ...اهللا شمس...  يـ آهاااا

  :ديشكاد يدوباره فر. ديچيوچه پكزده  خي يهوا يادش تويفر
  .ر شدهايزود باش د... اهللا شمس... يـ آهاااا
ـ   كيخش يبا صدا يچوب ي پنجره اهللا از  شـمس  ي بسـته  يباز شد و چشـمان ق

  :رون زديپشت پنجره ب
  .آم ياالن م. بابام خوابه... يزن ياد ميچرا فر... ـ چته

  .داهللايسر  يپنجره به هم ناگهان تمام برف آوار شد رو يده شدن لتهايوبكبا 
  .دهم ين نشانت مييا پاي؟ بينك يم ين طوريچرا ا! يآهاـ 

جلو خانه  يوكس يش را رويتابهاك. رده بودكحس  يش را بيصبح پاها يسرما
  .شد يار گرمش مكن يبا ا. دنين پرييرد به باال و پاكگذاشت و شروع 

ـ  يديو سف يان قرمزيم. به آسمان انداخت ينگاه بـا خشـم   . زد يدست و پا م
  :رده بودكلون را هم خفه ك يانگار سرما صدا. ديوبكگرفت و لون در را ك



 ٧ غريبه

ـ ين پسره بيپس چرا ا! طانيلعنت بر ش ـ  ـ آ  يرون نم  ييد؟ اصـالً خـودم تنهـا   ي
  !است يه خوبيش تنبين برايا! آره. روم يم

ه كنرفته بود  يهنوز چند قدم. و برداشت و به راه افتادكس يش را از رويتابهاك
ـ يخ. ن دوسـتش بـود  ياهللا بهتـر  شمس. ه برودكشد  ينم يدلش راض. ستاديا از  يل

  .ش را با او گذرانده بوديوقتها
خانـه   يباد شدت گرفته بود و به در چوب. و نشستكس يبرگشت و دوباره رو

  .ديوبك يم
  ؟ مگر ساعت چند است؟ين قدر تنديچرا ا... سالم ـ 
ـ اهللا نگاه  آلود شمس ره به چشمان خوابيخ يا داهللا لحظهي ـ رد ك هـدف از   يو ب
  :نده شدكش يجا

  ؟ حاال مگر چه شده؟يده يچرا جواب سالمم را نم ـ 
ـ لـومتر پ كيد چند يبا... ميرس ين نميگر به ماشيحاالد. نشده يچيـ ه اده راه را ي

  .مينكگز 
  .ش را تندتر برداشت و از او گذشتياهللا قدمها ن حرف، شمسيبا ا

 يهـا  يكاهللا زل زد به رد السـت دي. ده شده بوديزده پوش خيجاده از گل و برف 
  :ده بوديشكگل و برف خط  يه روك ينيماش

  روز؟يا ديمال صبح است  ينك ير مكـ ف
  .يفهم يم ينكخوب نگاه . ن رد، تازه استيـ ا

  :يكره شد به رد الستيرد و خكاهللا چشمانش را گشاد  شمس
  .ر من بودياش تقص همه. مياده برويد پيبا. تازه است. ـ آره



 ٨ غريبه

ـ غصـه خـوردن   : اهللا را گرفت و گفت شمس ي زده خيهللا با خنده دست داي ه ك
  .مينكبهتر است عجله . ندارد يا دهيفا

  .ردك ير ميآن گ يرو يها بسخت وهيف گكجاده سر بود و 
ـ  ياهللا قدم برم داهللا پشت سر شمسي د يترسـ  يداشت؛ تمام حواسش به او بود؛ م
  .ندكشش بين بخورد و دست و پاينوا به زميپسر ب

  م؟يـ حاال جواب آقا ناظم را چه بده
  .ستين حرفها نيم، حاال موقع ايبرو. گريم دينك يم يارك يك. دانم واهللا يـ نم

هـزار جـور   . داهللا بوديناظم تمام راه جلو چشمان  يصورت گنده و سرخ آقا
ها دست چنـدم بودنـد و    ليردنشان به او تو دلش گفته بود؛ اما دلكريد يل، برايدل
  !ردك ينم يناظم را راض ياآق

ـ احساس . س او افتاديشه خيهم يها هكناظم و تر يآقا يشخندهاياد نيبه  رد ك
  .ش به سوزش افتاده استيف دستهاك

ـ . سـتاده بودنـد  يرده بودنـد ا كر يه دك ييها ف بچهيجلو در مدرسه رد داهللا و ي
سش را يخ ي هكناظم با حرص تر يآقا. ستادندي، ته صف ايالمكچ يه ياهللا ب شمس

  .زد ياش م زده خي يف دستهاك يرو
ردنـد  ك يها قار قار م بام خانه پشت يدرختان و رو يه باالك ييالغهاكداهللا از ي

 يبـد  يالغها بـا قارقارشـان خبرهـا   كه كمادربزرگش گفته بود . آمد يخوشش نم
نان دور كالغها قارقارك. ردكبرداشت و به طرف آنها پرتاب  يداهللا سنگي. دهند يم

  .شدند
اه، يسـ  يها ده بود رگهيانگار تا آن لحظه آسمان را ند. چشمش به آسمان افتاد

  .د را خط انداخته بوديسف يابرها



 ٩ غريبه

  .شود ياهللا بجنب، دارد شب م شمس يـ آها
  :اد زديرد و فركاهللا به آسمان نگاه  شمس

  !شد يكچه زود هوا تار! ا خدايـ 
  ؟يحاضر .مينار جاده، با هم مسابقه بدهكد تا يـ با

  .ـ آره
. دن شديدو ي ها آماده ش جا دادو مثل دوندهيامواكر بلوز يش را زيتابهاكداهللا ي

  .ردندكدن يهر دو شروع به دو  اهللا، با سوت شمس
ـ . باد شدت گرفته بود ـ انـداخت و ز  يسرما، سر و صورت پسرها را چنگ م ر ي

فتن بـرف،  بـا شـدت گـر   . اه شـده بـود  يهر دو س ي چهره. ردك يپوستشان نفوذ م
  :اد زدينان فرك هيگر. س شده بوديخ كصورتش از اش. ستاديدن اياهللا از دو شمس
  .م جان ندارنديپاها... توانم بدوم يگر نميمن د! خ زدمي ـ 

  .ن پر از برف نشستيزم يو بعد دو زانو رو
  :ديشكاد ياش را گرفت و فر يشانيداهللا عرق پي

از . پاشـو . ميوهسـتان كمـا مـرد   . تحمل داشـته بـاش   يمكه؟ ين حرفها چيـ ا
م تا به يرو يم ميريگ ينار رودخانه را مكم و از آنجا هم يزن يانبر ميبهار، م يروستا

  .ميجاده برس
ـ اهللا را گرفـت و از جـا بلنـدش     ر بغل شمسيرد و زكو بعد دست دراز  . ردك

  .ديلرز ياهللا از شدت سرما م شمس
ه ناگهان آسـمان  كگذشته بودند بهار  يپر گل و برف روستا يها وچهكتازه از 

ـ . اه شد و برف و بوران همه جا را فرا گرفتير سيمثل ق ـ د يچشم، چشم را نم د؛ ي
او  يشده از سرما كسرخ و خش يداهللا دستهاي. اهللا دوباره به ناله افتاده بود شمس



 ١٠ غريبه

ـ آرام، انگار . ردكرا گرفت و تا نفس داشت گرمشان  داشـت،   يه قصـد دلـدار  ك
م ياگر تندتر نـرو . ينكت را حفظ يروين نك يسع. ه باش، پسرقدرت داشت«: گفت
  »!است يارمان با جانوران وحشكآن وقت سرو. ميخور يمه شب برميبه ن

ـ اهللا از هـم در  چشمان شمس  داهللا،ي ي ن جملهيبا آخر زده  ده شـد و وحشـت  ي
رختش را به دنبال خود كن شده و يسنگ يبعد با زحمت پاها. ردكاطرافش را نگاه 

  .ديشك
ـ    ي د و شاخهيشك يباد زوزه م ـ وبك يدرختان را بـه هـم م از دل رودخانـه  . دي

  .شد يتر م اهيآسمان هر لحظه س. ندكاف ين ميد و طنيجوش يترس م يقيموس
چشـمان سـرخ   . بـه اطـرافش انـداخت    ينگاه. ستاديت اكداهللا از حريناگهان 

 ياطـرافش، آه بلنـد  دوباره زل زده به . دياش مال ردهكمشت  ياش را با دستها شده
  :ان دادكد و سرتيشك

  .ميا دور شده يـ از راه اصل
  ؟يـ مطمئن
  .اند شب جلو نگاهم را گرفته يكيبوران و تار. ـ آره

  .ميريم يم از سرما مينكدا نيم؟ اگر راه را پينكار كد چه يـ حاال با
مطمئـنم  . مين همه صـدا بشـنو  يان ايرودخانه را از م يم صداينك يد سعيـ با

  .ميا اد از آن دور نشدهيز يليخ
خـدا خـدا   . رودخانه بود يداهللا به صدايتمام حواس . سرگردان به راه افتادند

ـ ناگهـان از م . نـد كن ييرودخانه را باال و پا يديه باد شدكرد ك يم  يان صـداها ي
ـ داهللا به طرف صـدا دو ي. ديخ به گوش رسيخُرد شدن  يدشت، صدا  يصـدا . دي
 ي هيحاشـ  كنـاز  يخهـا يستاد و بـه آن زل زد  يوخانه ار يكنزد. ديروخانه را شن



 ١١ غريبه

 يردّ پاها. رودخانه چرخاند ي نارهكزش را به ينگاه ت. برداشته بودند كرودخانه تر
  .نتوانست بشناسدشان. زل زد به ردّ پاها. شد يده ميزده د خي يبرفها يرو يجانور
  ؟يديد يزيداهللا؟ چيه يـ چ

ـ جـانور بگو  ياز ردّ پاها يا لمهكه اگر كدانست  يم. جواب به راه افتاد يب د، ي
  .ه سرخواهد دادياهللا گر شمس

بـه زور قـدم از قـدم    . زده بـود  خيتمام بدن پسرها . فرسا شده بود سرما طاقت
ـ ح يـك رد ك يحس م. رده بودكداهللا را پر يوجود  ياحساس بد. داشتند يبرم وان ي

خواسـت   ينم.  رسانداهللا خودش را به پشت شمس. بشان استيدر حال تعق يوحش
نگاهش از همه طـرف  . داشت ياش قدم برم هيه به سايسا. ديايسر دوستش ب ييبال
اه و يموجود سـ . سر چرخاند! ديخُرد شدن برفها را از پشت سرش شن يصدا. بود
  !رده، آهسته به دنبالشان بودكقوز  يوتاه قد، با پشتك

ـ . ستن نشيش به زميسر جا ياهيس. ستاديت اكداهللا از حري  يانگار قصد مخف
  .ردن خودش را داشتك

  .اهللا ـ شمس
  !؟يستاديه؟ چرا ايـ چ

  !به دنبالمان است ينم جانورك ير مكف... ها يـ نترس
  . وب شدكخيش مياهللا ناگهان سرجا ن حرف، شمسيبا ا

ـ م گـوش  يگو يم يهر چ. يد بترسينبا. سگ ولگرد است يكـ آن فقط  ... نك
  .ينكدا يپ يزيچ ين چوبك يسع

  .ان دادكداهللا زل زده بود فقط سر تيه به پشت ك ياهللا در حال شمس
  .تند يلينه آهسته و نه خ. نكت ك، حريرفت يه جلو مكطور  ـ همان
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  .داهللا زل زده بوديه با دهان باز به كسگ چنان گرسنه بود 
ـ  يبعـد در حـال  . ردكداهللا خونسرد به اطرافش نگاه ي ش را تنـدتر  يه قـدمها ك
  :اد زديداشت فر يبرم

  !ـ بدو به طرف آن درخت
 يگـر يپارس سگ د يناگهان صدا. ديدو دن پسرها سگ هم به دنبالشانيبا دو

  »!ش شد؟يدايجا پكگر از يآن د«: اد زديداهللا فري. ده شديشن
ـ يها شهيزمستان ر يانگار سرما. ماند يجان م يب ي ندهكدرخت به  خ يش را از ب
 يچـوب تـو  . سـتاد ينار آن آماده اكند و ك از درخت يا داهللا شاخهي. سوزانده بود

  .ديشكداهللا يآهسته خودش را به پشت . شد ين ميياهللا باال و پا شمس يدستها
  !نندك يه مكت هكآنها االن ما را ت. ترسم يـ من م

  .ريسرت بگ يباال يـ آرام باش و چوب را دو دست
م بـه سـر   كاش را مح يداهللا چوب دستي. ردندكنان حمله ك ناگهان سگها پارس

  :ديشكاد يداهللا فري. ن افتاديزم يشان روك سگ زوزه. ديوبكاز آنها  يكي
  ...بدو... ـ بدو

  ...ش گرفتنديو بعد هر دو دوان دوان راه روستا را در پ
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  هياعالم
  

تا خـود  . بود شدكاز ترس، رنگم . دميداهللا را از دهان مادرم شنيخبر لو رفتن 
ـ داهللا خونسرد در حال دسته ي. باال رفتم يكيلّه دو پ. دميمان دو مسجد محله ردن ك

  .ها بود هياعالم
  !گفت مأمورها آمده بودند سراغت يمادرم م. يداهللا لو رفتيداهللا، يـ 
  :انشان دادكه را باال برد و با خنده تياعالم يها دسته. ردكنگاهم  ياوكنجكبا 

  .ميچسبان يوار مين امشب به در و ديـ هم
ـ ه چكردم كدهان باز . ام دهيردم اشتباه شنكر كف. م زدكشن حرفش خياز ا  يزي

  :اد زديم، اما او فريبگو
  !نك كمكا ي؟ بينك يو برُّو بر نگاه م يستاديـ چرا ا

  .ش رفتمكمكحرف به  يب
بار هم بـه موضـوع لـو     يك يداهللا حتي. ميردك يبند ها را دسته هيتا شب اعالم

پخـش   ي دانستم دارد نقشـه  يم. رده بودكبا خودش خلوت . ردكن يا رفتنش اشاره
  .شدك يسرش م يها را تو هياعالم

  د؟يآ يت درنميـ چرا صدا
  .شب يـ گذاشتمش برا

  !ـ شب؟
  !يفهم يبموقع م. ـ آره، شب

ـ  يداهللا را گم ميبار  يكه هر چند وقت كبود  يكآسمان چنان تار  يتـو . ردمك
ـ و آنها را ب نيزم ياش را گذاشت رو هيپر از اعالم كسا يا خرابه از . ديشـ كرون ي
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م يپاهـا . م راه افتـاده بـود  يهـا  قهيعرق از شـق ! ترس هزار تا چشم در آورده بودم
: زش را بـه صـورتم دوخـت و آهسـته گفـت     يت يداهللا چشمهاي. ن شده بوديسنگ

  »!مينجا باشيه ما اكرسد  يالت راحت باشد، پسر؛ به عقل جن هم نميخ«
وجـودم   يحالت شجاعت خاص يكه ك ردمكحس . آب دهانم را قورت دادم

  .داهللا در من ظاهر شده بوديه قدرت كمثل آن. را دربر گرفت
  !مرد؟ ييـ جا

و  يكيجز تار. ردمكداهللا به خودم آمدم و دوباره دور و برم را نگاه ي يبا صدا
ـ نار كچمباتمه زدم . خرابه نبود يتو يسكما،  ـ داهللا ي ابـانِ  يه زل زده بـود بـه خ  ك
  .رو روبه

  م؟يها را بچسبان هيد اعالميبا كيب، پس ـ خُ
  ! نكاد عجله نيم؛ حاال زينك يار را مكن يـ به وقتش ا

 ينيماشـ  يناگهان صدا. ورمال به دنبالش راه افتادمكورمال كداهللا، ي ي با اشاره
روشن سـر چهـارراه،    يبا موتورها يپ نظاميدو ج. ميمان مانديسرجا! ده شديشن

  .ندرده بودك كپشت سر هم پار
  .درست سرراهمان هستند! يـ عجب شانس

ه كباشند  ييد همان مأمورهايردم باكر كف. شد يداهللا ته دلم خالين حرف يبا ا
ابان را روشـن  يها، خ نيپارس چند سگ چراغ ماش يبا صدا. داهللا بودنديبه دنبال 

  .ردك
  شان شد؟يدايجا پكگر از يوانها دين حيـ ا

  .نندك يمـ سگها حواس مأمورها را پرت 
  ؟يمان را به مأمورها نشان دهند چيـ اگر جا
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  .داشته باشند ياركها با ما  نم زبان بستهكر نكف. گريم دينك يم يارك يكـ 
بـه  . گرفـت  يم يكز را به فال نياو همه چ. الفه شده بودمكداهللا ي ياز خونسرد

بـه زور   مـاه . ن زل زده بودنديبه زم ياهيس يابرها مثل چشمها. ردمكآسمان نگاه 
  .ديايرون بيردم نتواند بكخدا خدا . ديشك يم كاز پشت آنها سر يگاه گاه

  :ديشك كها سر نيداهللا به طرف ماشي
  .مينك ياركد ين جا بمانند؛ بايخواهند تا صبح هم يـ نه، انگار م

  !ميبهتر است برگرد. ميشو يده ميم ديـ اگر جلو برو
  !ميها را بچسبان هياعالمد يم؛ هر طور است بايديشكن همه زحمت يـ ا

 يمأمور. وت شب را بر هم زدكها س نياز ماش يكيباز و بسته شدن در  يصدا
سـگها  . ديشك كنار سركاش داشت، گوشه و  يمركه دست به اسلحه ك يدر حال

  .مأمور چند قدم به طرف آنها برداشت و برگشت. ردندكدوباره پارس 
  :ن انداختيب طنمه شيوت نكدر س يگريمأمور د يناگهان صدا

  !ده باشند؟يد يزيوانها چيند حكـ ن
  .ستيشان نيحال يزيچ. وانها ولگرد هستندين حيا! ـ نه، قربان

 يلهر توكه اون پسره، كاند  گزارش داده. ديبزن ين حال، بهتر است گشتيـ با ا
  .ن محله استيا

  .ن رفتيگذاشت و به طرف ماش يمأمور، احترام نظام
وار يه منتظر مبارزه باشد پشت به دك يمثل آدم. ردمكنگاه داهللا يزده به  وحشت

  .شد يده نميد يچ ترسيچشمانش ه يتو. نار خرابه داده بودك  خانة
  !با تمام قدرت به دنبال من بدو. م به فراريگذار يدند پا ميـ اگر ما را د

  .ديشك يابان مياز نور را داخل خ ين مأمورها، ستونيماش ينورِ باال
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  .ت درآمدكابان به حريخ ين در راستايعد ماشب يا لحظه
  !ه برگردد خرابه استكرا  يين جايمطمئن هستم اولّ! ـ آماده باش

ـ ام را ز ينييلب پا. م را فرا گرفتيسر تا پا يلرز  داهللا،ين حرف يبا ا ر دنـدان  ي
  .گرفتم و فشردم

  .ردكخرابه ترمز  يدرست در چند متر ينيماش
  »!مينكم و فرار ين جا بگذاريهم ها را هياش اعالمك«: گفتم
مشان به دست يسپار يم و ميبر يها را با خودمان م هياگر نشود، اعالم يحت! ـ نه

  !باد
ـ پ پيدو مأمور اسلحه به دست از ج ـ از حدقـه ب  يچشـمها . اده شـدند ي رون ي

  .ردك يشان همه جا را نگاه م زده
  »!يرو يم ابانيخ يه فشار دادم به طرف باالكدستت را «: داهللا گفتي

  .ستادنديخرابه ا يرو مأمورها درست روبه
ـ از د يه جزئكانگار . ميچسباند يوار آجريخودمان را به د . ميوار شـده بـود  ي

ناگهان دست . زد يش برق ميچشمها. ديشكاز مأمورها به داخل خرابه، گردن  يكي
ب شـ  يـك داهللا تو دل تارياد يبعد فر يا لحظه. ردمكمچ دستم حس  يداهللا را روي
  :دكيتر

  ...مرگ بر شاه... ـ مرگ بر شاه
مأمورها بـه دنبالمـان   . ميديابان دويخ يم به طرف بااليه داشتك يبا تمام قدرت

  .دنديدو
  .داد يند، همچنان شعار مكتازه  يه نفسكآن يداهللا بي
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قطـع   يا ستشان لحظهيست، اياد ايردند، فرك يبمان ميه تعقك يمأمورها در حال
ها را بـه سـر و    هيباد اعالم. ردكه به طرفشان پرت يدسته اعالم يكداهللا ي. شد ينم

ـ از حر يا لحظـه  يبرا. ده شديشن يريت يكشل يصدا. ديوبكصورت مأمورها  ت ك
  .ستادميا

  .نندكه مخت را داغان ك، االن است يا وانه شدهيـ مگر د
داخـل  در بـه   يها را از بـاال  هيداهللا تند تند اعالمي. دميچيها پ وچهكاز  يكيتو 

داهللا را لـو داده بـود   يه ك يسكجلو درِ خانة . داد يانداخت و شعار م ياط ها ميح
ش يه در گلـو ك ييد با تمام صدايوبك يه مشت به در مك يداهللا در حالي. ميستاديا

  :اد زديداشت فر
  ...مرگ بر شاه... ـ مرگ بر شاه
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  انقالب يروزها
  

ـ ك يداهللا مي،  پسرعمه كمكه كنياز ا ـ گنج يردم تو پوست خودم نم از هـر  . دمي
ـ ز يم و تويردك ينوشابه جمع م يشة خاليشد، ش يه مك ييجا ن خانـة آنهـا   يرزمي

ـ   عمـه  يصابون را با رندة آشپز يقالبها. ميردك يانبار م ـ  يام رنـده م م و تـو  يردك
شه فرو يش يم و تويردك يشن هم به آن اضافه م يمكن و يبنز. ميختير يها م شهيش
  .ميردك يم

  !تل مولوتفكوكـ 
. گفت يدام از آنها مكردن هر كداهللا موقع درست يه پسرعمه كبود  يا لمهكن يا

 ينظـام  يپهـا يج يهـا را جلـو   تل مولوتفكوكداهللا يه كبود  ياوج لذت من وقت
ر يزده ت ها وحشت يرد و نظامك ير مكانفجارشان گوش آدم را  يصدا. انداخت يم

ـ ي  رعمهمن و پس. ردندك يدر م ييهوا . ميگذاشـت  يداهللا هم همراه مردم پا به فرار م
. داد ياد مرگ بـر شـاه سـرم   يستاد و فريا يتر م ابان آن طرفيداهللا چند خي  پسرعمه

 يالنتـر ك يـك م و تا نزديافتاد يابان به راه ميتو خ. ردندك ياش م مردم دوباره دوره
  :ندديشك ياد ميمأمورها با چشمان خون گرفته فر. ميرفت يمحل م

  .مينك يم يكد واال شليمتفرق شو.. ديـ متفرق شو
ستاد يا يش ميخ سر جايداهللا سيپسرعمه  يول. از مردم پا گذاشتند به فرار يليخ

ننـد تمـام تـنم    ك يكبه طرفش شـل  يا ه گلولهكنيوقتها از ا يبعض. داد يو شعار م
اش  يرس حالدم؛ اما مگر تيشك يگرفتم و م يوقتها مچ دستش را م يليخ. ديلرز يم

  »!زنند ين پسر را با گلوله ميآخرش ا«: گفت يپدرم م. بود
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ـ ياز پ ياركام هم  عمه يروز شبانه يها هيالتماس و خواهش و گر . بـرد  يش نم
ـ ه بقكنيالبته نه ا. گريه طرف ديطرف بود و بق يكداهللا يخالصه، پسرعمه  ه، شـاه  ي
  .داهللا بود و بسير خوردن پسر عمه يترسشان فقط از ت! دوست بودند، نه

تر از قبل با عوامـل شـاه برخـورد     داهللا مقاوميگذشت پسر عمه  يه مكهر روز 
 ي هر شب خانـه . داشتند يشنو مردم از او حرف. گر او را شناخته بودنديد. ردك يم

ـ شدند و پسرعمه درباره تظـاهرات مـردم تهـران و     يجمع م يكي رج صـحبت  ك
ـ را  يا تازه يشعارها. خواند يمردم م يبرا ينياز امام خم ييها هياعالم. ردك يم ه ك
بلند  يوقتها هم آن شعارها را با صدا يليخ. نوشت يها م ارتكپال يده بود رويشن
ـ يه همه را به هكن بود يش آن قدر دلنشيآهنگ صدا . خواند يم   داشـت،  يجان وا م

ابانها يوچه و خكوت كس. دنديشك ياد ميآن شعارها را فر  نده شدن،كمردم موقع پرا
 كست و مأمورها هراسان به همه جا سـر كش يشب با آن شعارها م يها مهين يتو
  .دنديشك يم

ار يشـهر  يردن مأمورها آنها را تا باغهـا كت ياذ يداهللا برايشب، پسرعمه  يك
 يكشـل  ييرهوايباغ جلو رفتند و چند ت ينهايپرچ يكيمأمورها فقط تا نزد. شاندك
ننـد  ك يه مك ياركبه »  :گفت يپسرعمه م. اشتنددل و جرأت داخل شدن ند. ردندك
  ».مان ندارنديا

انقالب در آن روزها بـه  . گذشت يسوزدار بهمن ماه مثل برق و باد م يروزها
داهللا روزهـا در  يپسرعمه . شلوغ بود يليرج خكتهران و . ده بودياوج خودش رس

اش  چهـره . بود ردهكر ييتغ يليخ. گشت يار بازميرج و تهران بود، و شبها به شهرك
شب از او خواستم  يك! ردك يف ميمان تعر خيه معلم تاركشده بود  ييمثل مبارزها

  . ردكقبول  يچ حرفيه يب. ه من را هم همراه خودش ببرد به تهرانك
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ـ  كآن شب، به خاطر آن . هـم نگذاشـتم   يرو كه خواب نمانم تا خود سـحر پل
 تو همه جا در ذهنم حضـور  داهللايپسرعمه . جورواجور بود يرهايذهنم پر از تصو

محل  يها دو نفر از بچه. سانين يكبا . ميدرست بعد از نماز صبح راه افتاد. داشت
ـ م يار را پشت سر نگذاشته بوديهنوز شهر. هم همراهمان بودند ه چنـد نفـر تـو    ك

ـ ر كـ اول ف. ابان جلومـان را گرفتنـد  يخ ـ   كم يردك خواهنـد   يارگرهـا هسـتند و م
  .شان برونديارهاكسر

  .ديرتان است سوار شوياگر مس. ميرو يشتر نميما تا تهران ب ـ 
دن حرف پسرعمه يه از شنكمردها . آنها زل زد داهللا گفت و به ين را پسرعمه يا

  :گفتند يا خفه يبا صدا  چشمانشان گرد شده بود،
  .اريم شهريگرد يم برميما دار. اند راهها را بسته. ديد برويتوان يـ نم

  نند؟كر يخواهند تعم ياند؟ مگر م بسته يچ يـ راهها را برا
. آن هـم بـا شـن و ماسـه    . اند ها راهها را بسته ينظام! جا بود، برادركر يـ تعم

  .توانند رد شوند يها نم نيماش
  .مردها رفت يكاده شد و نزدين پيپسرعمه از ماش

  د؟يـ شما خودتان آنجا بود
ـ . مين خاطر هم برگشـت يبه هم. ـ بله ـ ردنـد  كن را بـاور ن نهـا حرفمـا  يد يب ه ك

  .ميمان برويارهاكم سريخواه يم
: ان داد و گفـت كـ ت يداشت، سر يش بلنديه جوانتر بود و ركاز مردها  يكي

ن، يهـا، از پادگـان قـزو    نندهك تظاهرات يوبكسر يه قرار است براكدم يخودم شن«
  ».اورنديب يمسلح و زره يروين
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ـ ا آن روز نت. شد كدن حرف مرد، از ترس آب دهانم خشيبا شن ـ  يروي  يزره
  .مان شدميداهللا همراه شده بودم پشيه با پسرعمه كنياز ا يا لحظه. ده بودميند

اگـر دوسـت   . رديتواند جلومان را بگ يهم نم يزره يروين! ميرو يما م يـ ول
  .ديد سوار شويتوان يد ميدار

  :دميه مسن بود را شنكاز مردها  يكيغر زدن  يصدا
بـه  . نـد كتـان  كمكخـدا  . ديا شده يانقالب. ميفهم يرا نمما زبان شما جوانها  ـ 

  .سالمت
ت برگشـت بـه   يداهللا با عصبانيه پسرعمه كاش را چنان تند گفت  لمهكن يآخر

  .نيطرف ماش
رده كره و روشن چنان باد يت يابرها. به خود گرفته بود يستركآسمان رنگ خا

  .دن داشتندكيه انگار قصد تركدند يرس يبه نظر م
ن استارت، يبا اول. ن و استارت زديداهللا خودش را انداخت داخل ماشيپسرعمه 

ـ  يداهللا و لبخندياز نگاه پسرعمه . ن روشن شديماش پوسـت   يلبهـا  ي ه گوشـه ك
  . سرش دارد يتو ييالهايه خكدا بود ياش نشسته بود، پ پوست شده

 يهزر يرويگروهان ن يكاش منتظر بودم  همه. ديچرخ ينگاهم تو تمام جاده م
  .مان سبز شونديزاتشان جلو رويبا تجه

رده بودند به طـرف  كنار جاده روشن كه ك ييها يكاز الست ياهيظ و سيدود غل
ـ . جاده كيخا ي شاند تو شانهكن را يداهللا ماشيپسرعمه . آسمان لوله شده بود چ يه

ن يپمپ بنـز  يكنزد... به راهش ادامه داد يالمكچ يه يس در آن اطراف نبود؛ بك
شن و ماسـه،   ي دن تپهيبا د. خته بودنديجاده، شن و ماسه ر يسلمان در ابتدابابا 

  :ار گفتمياخت يب
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  .راه بسته است  م،يم برويتوان يـ نم
رد «:گفـت  يا عصبانيشد گفت خونسرد است  يه نمك يداهللا با نگاهيپسرعمه 

  »!رديتواند جلو ما را بگ يزها نمين چيا! ميشو يم
ن را يه با تمام قدرت ماشيمن پشت فرمان نشستم و بق داهللايبه دستور پسرعمه 

ـ   يعقب به سـر و رو  يها يكه الستكشن و ماسه بود . هل دادند . ديپاشـ  يآنهـا م
در آن لحظـه،  . ميها رد شد عقب ـ جلو شدن، از شن و ماسه  يلّكسرانجام بعد از 

ا بـه  ارهـا ر كآن  ي ردم همـه ك ير مكه فكوجودم را در برگرفته بود  يچنان غرور
داهللا هم بر آن غرور اضافه يپسرعمه  يماشااهللا، ماشااهللا گفتنها. ام انجام داده ييتنها
ـ دوست داشـتم   يليخ. ردك يم ه دوسـتانم در آن لحظـه آنجـا بودنـد و مـن را      ك
  .دنديد يم

داد و  يشعار م يدان آزاديداهللا، تمام راه را تا ميپسرعمه . ميدوباره به راه افتاد
ام ساز  معده. رده بودكف كدهانم از گفتن آن همه شعار . ميردك ياش م يما همراه
درسـت  . تو وجودم پر شـده بـود   يجان خاصيه يكبا آن حال، . زد يم يگرسنگ
خته يآهن و نخالة ساختمان ر يابان، الوار و ستونهايارخانه پارس، وسط خكجلو 
ـ پ رده بودنـد و ك كابان پارينار خكشان را يها نيت، ماشيجمع. بودند ـ اده از مي ان ي

  .گذشتند يستونها م
از «: ت انداخت و گفـت يشده و جمع كپار ينهايبه ماش يداهللا نگاهيپسرعمه 

  »!ن را هل بدهنديم تا ماشيريگ يم كمكت ين جمعيا
هـا   ان نخالـه يبعد از رد شدن از م. ن را هل دادنديردند و ماشك كمكت يجمع

ـ دم در پادگـان ن يشـن «: از آنها گفـت  يكي. چند نفر هم سوار شدند  ييهـوا  يروي
  ».شده يسخت يريدرگ
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پـس  «: زد و گفت ين حرف بود، لبخنديدن ايه انگار منتظر شنكداهللا يپسرعمه 
  »!مياوريه اسلحه به دست بكم، بليشده خودمان را به آنجا برسان يد هر طوريبا

 يهـا  يكنـار السـت  ك يا عـده . شد يابان اضافه ميت خيهر لحظه بر تعداد جمع
ـ ينشسته بودند و دست و پاهاروشن  ها مسـابقه دو  يبعضـ . ردنـد ك يشان را گرم م

ـ اد شدن جمعيبا ز. ارت بودكها هم پال يليتو دست خ. گذاشته بودند ابـان  يت، خي
ـ پ. رده بودكر يت گيان جمعين ميماش. بسته شد ـ اده شـدم و راه را بـاز   ي ردم تـا  ك
  .ندك كنار جدول پاركن را يداهللا ماشيپسرعمه 

ـ ش او و بقيخواستم پ ينم. رفتم يداهللا راه ميپسرعمه  يپا به پا ـ ه ي ـ م بك . اورمي
 يالبته اگر عرق. بشوم يخواستم مثل خود او انقالب يآخر م. ردمك يم يد آبروداريبا
ـ    يسرد سراز يم در آن هوايها   قهيه از شقك ـ م. داد ير شـده بـود، مجـال م دان از ي

از هـر  . دم تا گـم نشـوم  يچسب مكداهللا را محيدست پسرعمه . زد يت موج ميجمع
ت مثل مجسمه، تـو  كاسكها با سپر و  ينظام. شد يده ميشن ياد و شعاريطرف، فر

بـه هـم    يوار گوشتيه مثل دكت يجمع يال ستاده بودند، از البهيابان ايرو و خ ادهيپ
  .ميده بودند گذشتيچسب

  م؟يرو يجا مكـ 
ساختمان پـر از اسـلحه   ند يگو يم. نيبنز  ، آن طرف پمپيـ ساختمان شهربان

  .اند ر شدهيها درگ يمردم هم با نظام. است
ـ پسـرعمه  . ميمان را بلندتر و تنـدتر برداشـت  يقدمها داهللا دوسـت نداشـت آن   ي

  .ت خوب را از دست بدهديموقع
ه انگـار قصـد گـرفتن    كرده بودند كساختمان را دوره  يمردم چنان درِ ورود

  .حاجت داشتند
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  !شوند؟ يرا داخل نمچ! اند؟ ستادهيـ پس چرا ا
  :ديشكاد يداهللا فريت در جواب پسرعمه يان جمعياز م يسك

  .مينكد در را بشيـ با
. ش به جان در افتاديها ه خود را به جلو در رسانده بود، با شانهكداهللا يپسرعمه 

ه ك ين نفرياولّ. ردندكت بودند، به طرف در حمله كن حريه انگار منتظر اولّكمردم 
  .داهللا بوديشد پسرعمه  داخل ساختمان
ـ  كيدر آن بود و نه مـدار  يا بود، نه اسلحه يساختمان خال ه مـردم از آنهـا   ك

  .زدند يحرف م
  »!آباد م به پادگان عشرتيبرو«: اد زديداهللا فريپسرعمه 

با   اورم،ير بيگ يا ه هر جور شده اسلحهكقند تو دلم آب شد، به دلم وعده دادم 
  .مديد به دنبالشان دوين اميا

سوزن انداختن  يجلو درِ پادگان جا. ميديآباد رس ه به پادگان عشرتكظهر بود 
ـ  . رفتند يگر باال ميسر و شانه همد يمردم از رو. نبود جلـو در   كچند تـوپ وتان
  .هم پشت مسلسل نشسته بودند يسه چهار نظام. ف شده بوديرد

 يار به دنبال درانگ. ديشك يم كبه همه جا سر. پا بند نبود يداهللا رويپسرعمه 
بـه طـرف   . به دنبالش بـودم  يا هيه داخل پادگان بشود؛ من هم مثل ساكگشت  يم
ه و يه بـه حشـمت  ك يابانيخ. ميه سمت چپ پادگان قرار داشت رفتك يابان فرعيخ

ابـان سـنگر گرفتـه    ياز مردم اسلحه به دست تـو خ  يا عده. زندان قصر راه داشت
اسلحه هـم بـه مـن     يك«: ديشكاد يستاد و فريابان ايداهللا وسط خيپسرعمه . بودند
  ».ار با آن را بلد هستمكمن . ديبده
  .ده بودنديم چسبكشان را مح مت به دست آوردهيهمه غن. نداد يجواب يسك
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وار يده به ديپسرعمه چسب. راحت نبود يليدن خيشكنفس . ن شده بوديهوا سنگ
از . گشـت  يرد و دوباره باز مك يش متر ميآن را با قدمها يپادگان، از ابتدا تا انتها

ـ  يت يكتوانستند با  يم كبرج ينگهبانها. ده بودميارش ترسكن يا اش  نير نقـش زم
لم يم ساعت بعد، ديزد، ن يقلبم تاپ تاپ م. ردمكت گمش يان جمعيناگهان م. نندك

  .ستاده بوديم ايرو به دست روبه
  !ه؟يچ ين برايـ ا

  .يفهم يم. ـ صبر داشته باش
قـه بعـد چنـد نفـر     يچند دق. وار پادگان افتاديلم به جان ديت و با دن را گفيا

ـ با سوراخ شدن د. ديهم رس كيمك يروين ـ وار، پسـرعمه  ي داهللا خـود را داخـل   ي
. به دنبالش داخـل شـدم   م را فرا گرفته بود،يه ترس سرتا پاكبا آن. پادگان انداخت

  :بغض آلود گفتم. ردكام اضافه  بت پادگان بر ترسيه
  !؟يبرو يخواه يجا مكدست تنها ! است كخطرنا يليا خنجيـ ا
  .ميد به دنبال اسلحه بگرديـ با

ـ پسرعمه به طرف صدا دو. ده شديشن يچند نظام ي ناگهان نعره ـ چنـد ت . دي ر ي
  :ديشكاد يد فريدو يه تو محوطه مك يسرباز. ردندك يكتو دل آسمان شل ييهوا

  .ردكسقوط  يكشگاه يـ آسا
. رگبار مسلسلها بلند شد يصدا. ديدو يكشگاه يطرف آساداهللا به ي ي پسرعمه

از  يهمراه بـا قسـمت   يلودر. وار سربرگرداندمياز پشت د ينيموتور ماش يبه صدا
  .مردم پشت سر لودر هجوم آوردند تو. وار داخل پادگان شديد

شگاه اسـلحه  يداهللا جلو ساختمان آسايپسرعمة . دميدو يكشگاه يبه طرف آسا
  .ده بودستايبه دست ا
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  فرمانده
  

انگـار  . از مردم بود يشهر خال. ميديرس ابكته به كشده بود  يكهوا تازه تار
شـهر چنـان    يدان اصـل يم يحت. رده بودكابان را جارو يوچه و خكاه، يس يطاعون

آسمان شهر پر از . ها همه بسته بود مغازه. شد يم يدل آدم خال يه توكخلوت بود 
  .ودوت و غم و انتظار بكترس و س

  .اند نفس مردم را گرفته ها راتكدموو ها  وملهكـ 
سـر  . را به راننـده نشـان داد   يابانيبعد خ. لهر گفتكداهللا يمان،  ن را فرماندهيا

رت يهمه با بهت و ح. ردمكه در اتوبوس بودند نگاه ك يست نفريچرخاندم و به ب
ـ چـرا مـردم ا  «: ر لـب گفـتم  يز. رون زل زده بودنديبه ب ا تحمـل  ن همـه ظلـم ر  ي
  »!نند؟ك يم

ـ مشت پ يكاز دست «: ده بود، گفتيم را شنيه انگار صداكلهر كفرمانده  رزن ي
  »د؟يآ يبرم ياركرمرد و زن و بچه چه يو پ

اش  ه زده بود تـو صـورت خسـته   كرا  ييدرد حرفها  ردم به چشمانش،كنگاه 
  .شد يده ميد

  .دركشان كمكد ياند با مظلوم واقع شده يليردستان خكـ مردمِ 
  .ه انگار خودش اهل آنجا بودكزد  يلهر چنان حرف مكفرمانده 

  .ده شديشن يدر پ ير، پيچند ت يصدا
 يزندگ ياند رو افتاده كمثل بخت. نندك يم يكترساندن مردم شل ينها را برايـ ا
  .مردم
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ه دور تا دورش نگهبان گذاشـته  كماند  يم يشب به برج يكيمقرِ سپاه، در تار
  .ردك يه تا عمق وجود آدم نفوذ مكق بود يبانها چنان عمنگاه نگه. باشند

د هزار تا چشـم داشـت؛ غافـل    يوهستان باكن يا يتو. اند دهيم ديـ خوب تعل
  .سر از بدنت جدا شده است يبشو

انگـار  . زد يستاده بود، آن حرفها را ميه جلو اتوبوس اك يلهر در حالكفرمانده 
  .داشت از همان لحظة ورودمان قصد آموزشمان را

  .ارت دارمك! بمان! ـ شما، برادر
ه كـ نياز ا. م مانـدم يبا تعجب به اطرافم نگاه ردم، بعد خاموش سر جا يا لحظه
ان يردم از مك ير نمكچ فيه. رده بود قند تو دلم آب شدكلهر مرا انتخاب كفرمانده 

  .ندكمرا انتخاب  ياعزام يرويست نفر نيب
در آن وقت . آمدند و رفتند يچند سپاه. ادمستيوار اينارِ دك، يدر دفتر فرمانده

  . ن بودنديشب همه با لباس و پوت
  ؟يا ستادهيـ چرا سرپا ا

ز؛ يم يفرمانده زل زده بود به نقشة رو. لهر نشستمكنار فرمانده ك يصندل يرو
  .اد برديمرا از  يق طوالنيدقا يه براكر كچنان متف
  ست؟ياسمت چ يـ نگفت
  .يـ عل

  ؟يار من بشوكهم يت داردوس. يـ برادر عل
من . ها هم نبوديفرمانده شدن به آن راحت. لهر جا خوردمكن حرف فرمانده ياز ا

  .ده بودميرا د ييابتدا يفقط آموزشها
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آن «: زد به پشـتم و گفـت   يلهر با مهربانكفرمانده . جواب زل زدم به نقشه يب
 يشد، و تو جزئ از تو خواهد ين امشب جزئياز هم. ز مال تو استيم يم رويس يب

  »!از من
م را برداشـتم نگـاه   يسـ  يب. شناختم يه سر از پا نمكچنان خوشحال شده بودم 

  .ده بودندشيشكرون يزرورق ب يانگار تازه از ال. نو بود ينو. ردمك
  .م استكار يزاتمان بسيتجه. مواظبش باش يليـ خ

  .ها بود راتكها و دمو وملهكاب در دست كشتر شهر تيب
ـ ـ   يلهر و چند نفر بومكاز ورودمان همراه فرمانده  شب، بعد يك ه شـهر و  ك

  .ميرفت ييشناسا يف دست بلد بودند ـ براكاطرافش را مثل 
ه انگار قصد كرد ك يچ و خم نگاه ميپر پ يلهر چنان با دقت به راههاكفرمانده 

 يلهـر چنـد روز را بـرا   ك، فرمانـده  ييبعد از شناسا. دن نقشة آنجا را داشتيشك
  .روها در نظر گرفتيزش نآمو

 يريسخت و نفسگ يم و در آنجا نرمشهايرفت ياطراف م يوههاكبه  يجمع دسته
  .ميديجنگ يم يبا دشمن فرض يحت. ميداد يانجام م

ـ ه انگـار تـو م  كرد ك يلهر چنان برخورد مكفرمانده  او بـه  . ميدان نبـرد بـود  ي
  .داد يت ميار اهميش بسيروهايت نيق و حساسيعم ي، آگاهياريهوش

  .باش مطلق باشد د به حال آمادهيتان بايـ بدنها
  .گوشمان بود ي زهيشه آويلهر همكفرمانده  ي ن جملهيا

به منطقه فرستاده  يريدرگ يبرا يبوم يروهايدسته از ن يكه همراه كبود  يمدت
ـ ما را توج يبوم يروهاي، نيوهستانك يها هنگام عبور از راه! ميشد ـ ي . ردنـد ك يه م
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هـا قرمـز    راتكها و دمـو  وملهك ي گلوله يكبه منطقه، آسمان از شل دنيقبل از رس
  .شده بود

  .مينك ينشان را خنثيمكد ين زدن دارند بايمكـ قصد 
ش را آهسـته  يقـدمها . جلـو افتـاد   ياريلهر گفت و بـا هوشـ  كن را فرمانده يا
مـان   همـه . گذشـت  يد ميرس يرمان هم نمكه اصالً به فك ييداشت و از راهها يبرم

 يآن هوا در . ما بود يلهر، دشمن در چند قدمكفرمانده  ي م؛ به گفتهيرب بودمضط
  .ديشك يسوزِ سرما بر صورتمان پنجه م. س عرق شده بودميسرد، خ

لهـر،  كفرمانـده   ي بـا اشـاره  . ديچندنفر به گوشمان رس يقدمها يناگهان صدا
نه يسـ  يمان را تـو ينفسـها . تر شـد يكصدا نزد. ميپشت چند تخته سنگ پنهان شد

  .قدمها ناگهان خاموش شد يم؛ صدايردكحبس 
م و بعـد  يعقب بـرو  يمكسر و صدا  يد بيبا. اند ردهكن يمكـ آنها در همه جا 

  .ميمنتظر شو
ـ   يشـان بـر تمـام پسـت    يربارهايت. وهها را به شدت لرزاندك يا انفجار خمپاره

مثـلِ  ردنـد؛ درسـت   كخط آتشِ پر خشـم درسـت    يكناگهان . ها سوار بوديبلند
هجوم خـون  . لهركردم به فرمانده كنگاه . ن بودكرمميه رد شدن از آن غك يواريد

  .امالً مسلط بودكرده بود؛ اما با آن حال بر خودش كاه يصورتش را س
تشـان ادامـه   كه آنها به حركوت ما باعث شد كس. لهر گرفتكفرمانده  ي نقشه

  . دهند
م يوهها فرو رفته بودكاف كدر ش چنان. مان به حال آماده باش مطلق بوديبدنها

. نمكدم باور يد يه با چشم مكرا  يزيتوانستم چ ينم. مياز آنها بود يه انگار جزئك
متوجـه  . ت بودنـد كخودشان به طرف ما در حر يرات باپاكومله و دموك يروهاين
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حتمـاً آن  . خشم، تمام وجودم را در برگرفت. از آنها شدم يكيآلود  خون يدستها
. رده بود؛ دچارِ تهوع شـدم كرا از بدن جدا  يگناه يش سر بيپ ي قهيد دقدستها چن

  :لهر به خودم آمدمكفرمانده  ي خفه يباصدا
  !ينيب يه مكن يهم يعنيجنگ . ـ بر احساسات خودت مسلط باش

ـ  . ان دادمكدر جوابش فقط سر ت ـ كخواسـتم   ياز خـدا م از دل و جـرأت   يم
  .لهر را به من بدهدكفرمانده 

ده يتو چشمان درشتشان د يروزيبرق پ. آمدند يش ميومله همچنان پك يروهاين
 ي لهـر همـه  كبرِ فرمانده كاد اهللا ايه فركده بودند يما رس يآنها به چند قدم. شد يم
م و ين زديمكه به آنها كم ين بار ما بوديا. ديشكرون يشان بيها گاهيروها را از مخفين

  .شان ميبه گلوله بست
شان را پوشانده ينه و پشتهايس يه ضربدركفشنگ  ينوارهادرشت با  يلهايكه

  .ر بوديخون از همه جا سراز. شد يده ميوبكن يبودند به زم
معلوم . هدف بود يشان بيها د؛ اما گلولهيبار يدشمن بر سرمان م يها ل گلولهيس

  .ما شده بود يزشان به روكبود ترس مانع از تمر
  .دين شده بود دويدشمن سنگ يارچربيه، آتش تك يلهر به طرفكفرمانده 

  .نمكاش  د خفهيـ با
. سـرش گذشـت   يچند گلوله درست از باال. ردك يار ميها اطرافش را ش گلوله
  .مسلط شده بود يربارچيقه بعد بر تيچند دق

ـ يدينار جاده چكلهر جسدها را كما به دستور فرمانده   يبـرا  يم تا درس عبرت
ـ دند چنان به ما زل زده بو. گران باشديد مـان خـط و نشـان    يه انگـار هنـوز برا  ك
  .دنديشك يم
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متفـاوت از   ييبـا صـدا  . لهر بـود كفرمانده . مم بلند شدميس يب يسر و صداها
  .داد ينينش ، دستور عقبين و عصبانيشه، خشمگيهم

از دشـمن گرفتـه    ياديتلفات ز. ردمكو بعد به اطرافم نگاه  يزده به گوش بهت
  :ردمكچون و چرا دستورش را ابالغ  يب. نفع ما بوددر همه جا به  يريم و درگيبود

  .لهر استكدستور فرمانده ... دينك ينينش عقب... دينك ينينش ـ عقب
. ر آزارم دادكـ م، هـزار تـا ف  يلهر سنگر گرفته بود برسكه فرمانده ك ييتا به جا

ـ   يعقلم به ه. داده بود ينينش مانده بودم چرا دستور عقب فقـط  . داد يچ جـا قـد نم
لهـر  كفرمانده  ي چهره. تاب بودكحساب و  ياو رو يارهاكه تمام كئن بودم مطم

شـده؟   يچ«: ديرد و پرسكها جرأت  از بچه يكي. فرو خورده يظيدر هم بود، با غ
  »ه از چه قرار است؟يقض

  !م عقبيد برگرديـ با
  افتاده؟ يـ چرا؟ چه اتفاق

ـ كما هستند، مشـخص  ه همراه ك ين افراد بوميفمان را با ايلكد اول تيـ با . مين
  .ميبعد وارد عمل شو

ـ «: او گفت. رمان نشديدستگ يزيلهر چكفرمانده  ياز حرفها دامتان هندوانـه  ك
  »!د؟يا خورده
ـ انگار هر . ميره مانديهم خ يلحظه همه به چشمها يك يبرا  يگـر يدام از دك
از ناگهـان چنـد تـا    . ال بودنـد كها هنوز  در آن وقت سال، هندوانه. ردك يسؤال م

 كبيسـ . لهـر نشسـت  كچهره فرمانده  يخشم رو. شان را باال بردنديروها دستهاين
. ان دادكـ حرف سـر ت  يب. ن رفت و چشمانش گرد شدييش چند بار باال و پايگلو

 يا شاورزان بخت برگشـته ك ينهايها از زم آن هندوانه«: قه بعد آهسته گفتيچند دق
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 يروهـا يه حسـاب ن يتسـو  ينجا برايما ا. اختالف دارند يبوم يروهايه با نكاست 
  »!ابكم به سپاه تيگرد يبرم... ميا امدهين يبوم

 يروهـا ين ي فرمانـده . ميها شـد  نيم و سوار ماشيردك كرا تر يگريد ي صحنه
  .ديلهر دوكن فرمانده يزده به طرف ماش وحشت يبوم

  .ن حرفها را ندارديه اك؟ چند هندوانه ياست، حاج ياركن چه يـ ا
  .ميگرد يبرنم ينكه نيت را توجيروهايتا ن. ستيتا هندوانه ن ـ موضوع چند

ـ  . ش گرفتنديرفت در پ ياب مكه به تكرا  يراه  ها، نيماش ج يچنان خسـته و گ
  .اند ردهكها راه را چند برابر  وملهكم يردك يه احساس مكم يشده بود
با ه فرمانده آنجا بود ك يبرادر عسگر. ميف نشستياب به ردكاط سپاه تيح يتو

  .ديزده به طرفمان دو دن ما بهتيد
  .دينك يار مكنجا چه يـ ا

  !ميمان ين منطقه نميگر در ايد. ميرو يم ميـ ما دار
  .افتاده است يـ چرا؟ مگر چه اتفاق

شما، مزاحم مردم  يبوم يروهاين«: د و آهسته گفتيشك يلهر آه بلندكفرمانده 
نند و شما هـم  كن به مردم ظلم اگر آنها بخواهند به خاطر قدرتشا. شوند يم يعاد

  »!روم ينم و مك يم را جمع ميروهايد، من نيفقط تماشاگر باش
  .يشود، حاج يدرست نم ياركـ با رفتنت 

  !نمك يف آنها را روشن ميلكخودم ت. صبر داشته باش
شهر به فرمانـده   يات آزادسازيت عمليمسئول يجلسه فور يكهمان شب، در 

پل مهم به  يكارتفاع و  يكروستا،  يكاعت بعد؛ چهل و هشت س. لهر داده شدك
  ...لهر آزاد شدكفرمانده  يفرمانده
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  ينگهبان
  

تـوانم بـدانم    ينم. دهم يوبش قلبم گوش مك ينم و به صداك يم نگاه ميبه پاها
 يسكانگار . نمك يگذرد؛ به ساعتم نگاه م يم بسرعت ميزمان برا. ا نهيترسم  يه مك

  .ندك يش را دنبال ميها عقربه
  !زده شده باشند جن يميقد يها د به قول بچهيـ شا

ـ البته از قبل باور داشتم اما نه تا ا. ام ردهكه جنها را باور كاست  يچند وقت ن ي
  .حد

ن پر از بـرف  يزم ياو رو ي م؛ با اشارهيآ يدسته، به خودم م ي اد فرماندهيبا فر
ـ ه بر پشتم نشسته بود، رفته رك يعرق. ميزن يچمباتمه م ام  تشـنه . شـود  يفته سرد م
  .شده است
ـ گو يگذرد و آهسته م يم مياش از جلو دهيشكدسته با قد  ي فرمانده ـ «: دي چ يه

  »!س حق ندارد لب به آب بزندك
  :لرزاند يدلم را م يآب، تو يچانم صدايپ يام را با تمام قدرت م درِ قمقمه

  ند؟ك يار مكلهر چه كفرمانده ! ه آب نداردكنيـ ا
چنان بلند . اندازم ياطراف پادگان م يوههاكبه  ينگاه. ميگو يم يلب رين را زيا

  .زندير يه ترس را تو دلم مكهستند  
ه به ك يا سه طبقه يساختمانها. اه شده استيآسمان س. بارد يز و تند ميبرف ر

، آرام يسـ ك. اند و برف گم شده يكيتار يم توينك يعنوان سنگر از آنها استفاده م
  :زند يه را صدا مدست ي فرمانده
  ...كاميـ س
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خواهد  يه بدانم چرا؛ دلم مكآن يب. ندينش يه به دل مكش چنان آرام است يصدا
  .نميهر چه زودتر صاحب صدا را بب

ـ   ي فرمانده يادهايبا فر ـ دو يدسته به دنبالش م پـر از بـرف    يهـا  از چالـه . مي
ـ  يسك ي هيسا. ميپر يم كين خايم و تو گل و شل زميگذر يم مـان را   مانـده ه فرك

ه تا خود يزنم به سا يزل م. چند برابر شده است يمانيوار سيد يصدا زده بود رو
ـ وتاه جلو ساختمان ببكر سقف يه را زيصاحب سا ـ ل ورزيكـ ه. نمي  ياش تـو  دهي

مطمـئن و   يلـبش لبخنـد   يهـا  در گوشـه . تر است فرم ت سبز رنگش خوشكاور
از او در ذهنم  يرينتوانسته بودم تصوه كنياز ا. رده استكانه جا خوش يجو مبارزه

  .شوم يشم خوشحال مكب
  .ديت، سرما بخورين موقعيد در اينبا... ديداخل شو... ديـ داخل شو

معـاف   يشه از نگهبانيهم يه انگار براكشوم  ين حرفش چنان خوشحال مياز ا
  .ام شده

ـ يه پهن است و دراز، اكراهرو  يتو ق ذُق م از سـرما ذُ يپاهـا . ميمـان  يستاده م
بـا  . دهـد  ينشستن م ي رم را خوانده باشد اجازهكه فكلهر انگار كفرمانده . ندك يم

. ندك يفرماندهان سخنران ي مانم تا مثل همه يدهان باز و چشمان گرد شده منتظر م
  .ينامعلوم ي اما او چشم دوخته است به نقطه

ام از آنها را دكچ يفه هيموقع انجم وظ. نكش را نگاه يوت و لبخندهاكن سيا ـ 
  .ينيب ياش نم در چهره

از . ديگو يه چند ماه زودتر از من اعزام شده است مك ييها از بچه يكين را يا
د بـه  يشا. ت مرا دارنديها قصد اذ دانم چرا همه بچه ينم. رديگ ين حرفش لجم ميا

ـ يخ! ميلباسـها  يو گشاد يد به خاطر بزرگيا شاي. ام است وارفته ي افهيخاطر ق  يل
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بـه هـم    يبتيدر آن صورت حتماً ه. اورمير بيچسب تنم گ يخواهد لباسها يم مدل
  !خواهم زد

لهـر  كها در آن نوشته شده است بـه فرمانـده    بچه يه اسامكرا  يا ورقه يمنش
آنهـا  . ار قرمز عالمت گذاشته شـده اسـت  كاز اسمها با خود ينار بعضك. دهد يم
 يفـرد  يهـا  يـك تكو تا يزم انفرادن بار در انجام ريچندم يه براكهستند  يسانك

  . اند ضعف داشته
راهـرو را در   كسرد و خش يوتكس. رود يلهر در هم مكناگهان چهرة فرمانده 

  .زدير ين مييپا يدلم هر يتو يزيچ. فشارد يخود م
  !را بخوان يـ اسام
م و برنـده  كـ مح. ش نـدارد يم ساعت پيبه ن يچ شباهتيلهر هكفرمانده  يصدا
  .ندك يگار آدم را دو شقه مه انكچنان. است

  .ستميا يها م يهيصف تنب يلرزان تو. خواند ياسم من را آخر همه م يمنش
  .نمانده است از حال بروم يزيچ. خ بسته استيم يها پا كاز فرق سر تا نو

ـ  يگ. زند يم ميه پاسبخش صداكپتو به تنم ننشسته است  يگرما م يج و گنـگ ن
ـ . پـرم  ياز جا م.ديآ ير ميت يناگهان صدا. مانم يشوم وهمان طور م يز ميخ دوم  يم

  .ظلمت شب فرو رفته است يتمام پادگان تو. به طرف پنجره
شان كرم و به دنبال پاسبخش پا، يگ يتفنگم را به دوش م يداريخواب و ب يتو
ستد و يا يش ميه پاسبخش ناگهان سرجاكم يا دهيابان آسفالته نرسيبه خ. افتم يراه م
ـ ك ين طوريا! ؟يتو هنوز خواب«:ديگو يخفه م در  »!!يبـده  ينگهبـان  يتـوان  يه نم

 يپاسبخش آه بلنـد . گذرم ينارش مكاندازم و از  يم را باال ميها جوابش فقط شانه
  .اندازد يم مياش را جلو پاها قوه   مرنگ چراغكشد و بعد نور ك يم
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م باال يپاها يروه گرم شوم كآن يبرا. رده استكم نفوذ يسرما تا مغز استخوانها
ـ گ يصورتم را به طرف باد م. شود ين ميسرم از خواب، سنگ. پرم ين مييوپا رم و ي

  .زدير يبا سوزش از آنها م كاش. نمك يشود گشاد م يه مك ييم را تا جايچشمها
  .طاني؛ لعنت بر شيـ ا
ـ پشت به د. شمك ين مييم پايهاكر پليام را تا ز ييامواكاله كار ياخت يب ـ وار ي ه ك

  .خود خواب است. شود يوجودم پر م يتو ييدهم گرما يم
  !تفنگم! ا خدايـ 

ر يم سرازكاش. نمك يهراسان همه جا را نگاه م. شوم ينده مكم يبا زحمت از جا
ـ . دوم بـه دنبـالش   يم. نميب يم كوالكان يرا در م يسك. شده است شناسـمش،   يم

از دورها به  يا گلوله انفجار يصدا. شوم يوب مكخيم ميسرجا. لهر استكفرمانده 
  .دميشك ياد ميشد خودم فر يگلوله بلند نم ياگر صدا. رسد يگوش م
لهر را كاسم فرمانده . لهر رو به رو شومكد با فرمانده يبا. ستين يچ راه فراريه

ها بـه خـط    ان بچهيج و منگ ميگ. وبدك يم يا شده شنوم قلبم مثل طبل پاره يه مك
ـ چ يه. ندك يام م وانهيگر رازم فاش شود ديقة ديقه تا چند دكنير اكف. شوم يم دام ك

ـ . اند به آب نداده ين دسته گليلهر تا به امروز چنكفرمانده  يروهاياز ن خـواهم   يم
  !ام نخورده يزياورم اما از شب گذشته چيباال ب

  .شود يده ميلهر شنكفرمانده  يو بعد صدا كاميبرادر س يصدا
زند و  يم يحرف كامينه برادر س. شوم يعرق مس يخ. افتند يم به لرزه ميزانوها

ـ يتقس يچند نفر يها ها را به دسته بچه. لهركنه فرمانده  انشـان  يمـن م . ننـد ك يم م
نة ينه به سيبا چشمان از حدقه درآمده س. نمك كمكد به شهردار سنگرها يبا. ستمين

  .زنم ين زل مياز ترس به زم. شوم يلهر مكفرمانده 
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  !برو بردارش. من استات تو اتاق  ـ اسلحه
ـ  يدست به قرمزيكآسمان . است يشبِ سرد ـ ا. زنـد  يم ن نشـان از بـرف و   ي

. افتم يام به راه م يه منتظر پاسبخش شوم به طرف محل نگهبانكآن يب. است كوالك
  :زند يم ميلهر صداكه فرمانده كام  دهيابان آسفالته نرسيهنوز به خ

  ؟يرو يجا مكـ 
  .ام يـ به محل نگهبان

  :اندازد يم ميبه سر تا پا يهنگا
  ؟يا دهيلباس گرم پوش. است يـ هوا برف

  .ـ بله
  !ـ پس برو به سالمت

  .دهم ينم و به راهم ادامه مك يم يخداحافظ
شنوم و بعد  يلهر را مكفرمانده  يصدا. ام ستادهيا يه به نگهبانكست يقه نيده دق

  :ستاده استيم ايه رو به روكخودش را 
  ؟يببخوا يخواه يـ نم

. خوابم يچ وقت سر پستم نميگر هيد. يحاج  نه،«: ميگو يزده م هول و خجالت
  »!دهم يقول م
  :دارد يرود و برش م يام م حرف به طرف اسلحه يب

  !بدهم يتو نگهبان يبگذار امشب من به جا. نمنكب يخواهم خواهش يـ م
  .نمك يه ناگهان الل شده باشم، فقط نگاهش مكانگار 

  !يندار ياست و تو جثة قو سرد يليـ هوا خ
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لهـر  كچشمان فرمانـده   يتو كاش. توانم يم؛ نميبگو يزينم تا چك يسر بلند م
  .افتم يخاموش به طرف سنگرم به راه م. حلقه زده است
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  انبار مهمات
  

گرم به انبارِ يچشم د يكچشمم به آسمان بود و  يكام،  يق نگهبانيدر تمام دقا
  .رنگم قرار داشت كيخا ييضدهوا يرو رست روبهه دك يمهمات

رده بـودم و دوبـاره شُسـته    ك يبارها در ذهنم انبار مهمات را سر تا پا گل مال
شـتر  يرا ب كياما رنگ خـا . ده بودميبه آن پاش يوقتها هم رنگ لجن يليخ. بودمش

  .شگرفتند ين اشتباه مياز آن ارتفاع با زم يعراق يماهايدم، چون هواپيپسند يم
ـ . به آسـمان و انبـار مهمـات داشـت     يگريابوذر، نگاه د گفـت موقـع    ياو م

ـ ند؛ به نظرِ او دشـت روبـه رو  يب ياش اصالً انبار مهمات را نم ينگهبان ش صـاف  ي
  ».است، اصالً وجود ندارد يه خالك يانبار مهمات«: گفت ياو م. صاف بود

ـ بـودم   يد روزيردم؛ به امك ير نمكاما من آن طور ف ـ ك ار مهمـات پـر از   ه انب
نگهبـان هـم    يـك ، حتمـاً  يزات نظاميچون با پر شدن آن از تجه. زات باشديتجه
  .گذاشتند يش ميبرا

 يـك ، بـودن  يعنيبودن نگهبان در جلو انبار مهمات . مهم بود يلين مسئله خيا
ـ درددل  يوقتها با آن نگهبان فرضـ  يليخ! ه خود ما بوديه شبكموجود زنده  رده ك

ـ . ام بـود  ييه من و ضد هواك ييها به جا يعراق يهتوج ياز ب. بودم  يتـوجه  ياز ب
ـ  يا يياز تنهـا . ا نبودن من و ابـوذر يفرمانده نسبت به بودن  ـ ه باك د بـا آن سـر   ي

  .گرم يو نبودن غذا ييرة غذايدن جير رسياز د. ميردك يم
حرف زل زل نگاهم  يستاده بود وبيانبار مهمات ا ياو فقط جلو در بزرگ و آهن

 يـك درسـت مثـل   . ام نـزده بـود   يدلخوشـ  يهم بـرا  يشخندين يحت. بود ردهك
اما مـن بـا او دوسـت بـودم؛     . ده نشده باشديدر آن دم يچ روحيه هك يا مجسمه



 ۴٠ غريبه

ر و كـ آن ف ي ابـوذر بـه همـه   . شد يش تنگ ميدلم برا يه هنگامِ مرخصك يدوست
  .ديخند يم ميالهايخ

تـو وجـودم    ياحساس خاص  د،آم يد منطقه ميبازد يلهر براكهر وقت فرمانده 
ـ يردم انبار مهمات با آمدن او ناگهان پر از تجهك ير مكف. شد يپر م . شـود  يزات م

ـ ين قولهـا خ ياز ا«: گفت يابوذر م. ردن انبار را داده بودكآخر او به ما قول پر   يل
  ».نندكزات پر ين انبار دور افتاده را از تجهيه اكجا بود كمهمات . اند داده

ـ فهم يزها را بهتر از من ميچ يليبود و خ يميقد يوريابوذر ن ا در ا ي ـ د؛ امـ ن ي
دانستم او به  يم. مان داشتميامالً اكلهر كمن به حرف فرمانده . ردك يمورد اشتباه م

  .ردن انبار مهمات استكدنبال پر 
  !ـ برپا

  !ديشك يبار به سر من م يكه هر چند روز كن نعرة ابوذر بود يا
مـان باشـد،    يير پوشش ضد هوايست به آسمان و منطقة زه حواكنيا يـ به جا

  !به آن انبار پر از جن؟ يا زل زده
شـه هـم   يهم. آخر او عاشق قدرت بـود . ستادمينده شدم و راست اكم ياز جا

  .ديشك يبودنش را به رخ من م يميقد
گـر وقـت   يم ساعت دين. دينكد استراحت يشما برو. ـ حواسم به آسمان است

  .شماست ينگهبان
شـتر سـاعت   يب. س بـود ين دسته، ابوذر فقط وفقط رئياولِ ورودم به ا يروزها

ـ ز. دادم يم يشبانه روز را من نگهبان ـ    كخشـ  ير آفتـاب و هـوا  ي  يمنطقـه بـه ن
  .ل شده بودميتبد يا سوخته
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ـ م ين هردومان تقسيرا ب ينگهبان يساعتها. ه نجاتم دادكلهر بود كفرمانده  . ردك
د تـا بـا   يشـ كطـول   يچنـد روز ! زبانش را خورده بود ابوذر در آن روز از ترس

رده بود، اجازه دادم آرام كلهر كه فرمانده ك ييمن هم با صحبتها. نار آمدكخودش 
ـ امـل بـود،   كروانشـناس   يـك لهـر  كفرمانـده  . سته شودكآرام غرور ابوذر ش ه ك

  .ديات بگو ز را دربارهينظر همه چ يكتوانست با  يم
ـ بار يه باران مكبود  يچند روز  يانگـار تمـام  ! يچـه بـاران  . د؛ شـب و روز ي

گر آن حال ي، دينگهبان يساعتها. خواست تمام منطقه را آب ببرد يانگار م. نداشت
بود  يا هيمرث يه به صدايوت شبكباران در آن س يصدا. گذشته را نداشت يو هوا

ها هـم   هيوقتها با آن مرث يبعض. خوانند يشان ميها د شدن بچهيشه يه مادرها براك
  .ردمك يه مير گريدل س يكشدم و  يصدا م

با . ردكون جلو در انبار مهمات ترمز يامكه چند كبود  يباران يدر همان روزها
ابوذر با خشم از سـنگر  . دميشكاد يه در گلو داشتم فرك ييدن آنها با تمام صدايد
  .رون زده بوديونها از حدقه بيامكدن يش با ديچشمها. رون زديب

  !؟يا دهيون نديامكمگر . ه خبرت استچ! يـ آها
  .زات استيونها پر از تجهيامكن يام؛ اما ا دهيد يون خاليامك! ـ چرا

  !شود يتت چند برابر ميمسئول! بدبخت  ندارد، يه خوشحالكنيـ ا
  .گذارند يش نگهبان ميلهر گفت، براكفرانده  ـ 

ـ از ا. يا دهركر آنها را كچ في؟ هينك يار مكها را چه  يعراق. ـ بگذارند ن بـه  ي
  !چرخند يسرمان م يبعد مثل الشخور باال

  .ده شديمان بريلهر حرفهاكاد فرمانده يبا فر
  د؟يگو ين چه ميبرو بب ـ 



 ۴٢ غريبه

  !تو برو. ـ من نگهبانم
  .دهم يم يت نگهبانيمن به جا ـ 
د و مانع از سـرعتم  يرس يم ميزانوها يگل تا باال. دم به طرف انبار مهماتيدو

لهـر بـا   كفرمانـده  . گر نفس نداشـتم يدم ديها رس ونيامكه به جلو ك يوقت. شد يم
  :م را گرفتيها ش داشت شانهيلبها ي ه گوشهك يلبخند
  !شود يتر م گر دلمان قرصيحاال د. ندك يتمام انبار را پر م! ن هم مهماتيا ـ 

  د؟يگذار ينجا نگهبان ميا يبرا كي؟ يـ نگهبان چ
  .زاتيتجهردن ك ين امروز، بعد از خاليهم ـ 

ـ  يجيها و چند نفر بسـ  لهر و رانندهكفرمانده  كمكبه  ـ ك يه بـرا ك آمـده   كم
  .ميردك يزات را خاليبودند، تجه
  .زات پر شديلهر گفته بود، تمام انبار از تجهكه فرمانده كطور  همان

و پلمپ شدن در انبار مهمات، دوبـاره بـه    يجيبس يروهايها و ن با رفتن راننده
  .فتادمر نگهبان آنجا اكف

  ؟ييجاكه؟ يچ ـ 
  ش شما؟ين جا پيچ جا؟ هميـ ه

تا شب، نگهبان . بده يجلو انبار، نگهبان يات را بردار و چند ساعت ـ برو اسلحه
  .بفرستم

  »!ات يا سر نگهبانيب! يآها«: اد زديابوذر فر. دميذوق زده به طرف سنگرمان دو
  .بدهم يند بروم جلو درِ انبار مهمات، نگهبايبا... توانم  يـ نم

  !؟يـ مگر تو نگهبان آنجا هست
  .فرستند يلهر گفت تا شب نگهبان مكـ فرمانده 
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 يده يم يآن قدر آنجا نگهبان. ال باشين خيبه هم«: زد و گفت يابوذر پوزخند
  »!جا بودكشان  يروين. تا جنگ تمام شود
ـ  يام نگهبـان  ر تاق، جلو انبار با اسـلحه يمن ز. ديبار يباران، سخت م . مداد يم

  !رون زده بوديام ب لّهكانگار هزار تا چشم از سر و صورت و پشت 
ـ     يـ مطمئن باش ستون پنجم هـا خبـر    يها پر شدن انبـار مهمـات را بـه عراق

  ! مواظب باش يپس، هزار چشم. دهند يم
جلو  يق اول نگهبانيدقا. شد ياز ذهنم خارج نم يا لهر لحظهكفرمانده  يحرفها

آمدند و تـا جلـو در انبـار     يرون ميباران ب ياز تو ي؛ پندارنگاهم پر از اشباح بود
ماندند،  يم يه به مهاجمانكاشباح  يها باز صف. شدند يب ميرفتند و ناگهان غ يم

ام بـه جـان اشـباح     زهين با سـرن يخشمگ. شد يده ميشكجلو در و اطراف در انبار 
  .افتادم يم

! رده اسـت كنان ياطم يه آدملهر به چكچاره فرمانده يب«: شخند گفتيابوذر با ن
  »!بچه ترسو يك

نـدة  كو سـرما بـه دو    يم از خستگيپاها. نبود ياز نگهبان خبر. شب شده بود
ـ كماند  يجان م يب در آن لحظـات، تنهـا   . شاندمشـان ك يه به زور به دنبال خودم م

  .ردكلهر مرا فراموش نخواهد كه فرمانده كدانستم  يم. دنِ نگهبان بوديم رسيآرزو
ردم تـا  كچشمانم را گشاد . ده شديلهر دكلِ درشت فرمانده يكان از دور هناگه

  !دمشيد ياما نم. نمينارش ببكنگهبان را در 
  ».خُب، وقت عوض شدن پست ماست«: لهر به جلو آمد و گفتكفرمانده 

عـوض شـدن    يجز من بـرا  ينگهبان. خورم يلهر جا مكن حرف فرمانده ياز ا
  !پست وجود ندارد
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ـ برو تو سنگرت و استراحت . يطلـ چرا مع ـ فت بعـد ب يشـ  يبـرا . نك دارت ي
  !نمك يم

  .لهر دادمكم را به فرمانده يبا دهان باز جا. الل شده بودم
ـ   . ن را به گلوله بسته بودنـد ينة آسمان و زميها س يعراق ـ  يخـدا خـدا م ردم ك
از   انـد، م يه به عربده مكابوذر  يادهايبا فر. نندكها با انبار مهمات برخورد ن گلوله

ـ ابـوذر فر . ده شديدر آسمان د ييمايهواپ. انبار فاصله گرفتم ـ «: ديشـ كاد ي  يعراق
  »!!است

. ما تو دل آسمان گم شـد يهواپ. ما نشانه رفتيرا به طرف هواپ ييلولة ضدهوا
  .رسد ينم كمكه چرا كمانده بودم . ردمكزده به اطرافم نگاه  وحشت

و شن به هـوا   كاز خا يو توفان اف برداشتكن شيما زم يناگهان در چند متر
م را يب گوشهايمه يانفجار. سوخت يم يا ورهكن مثل يزم. نيدن به زميچسب. رفت

آتـش، انبـار مهمـات را     يهـا  شعله. ييدم به طرف ضد هوايبسرعت دو. ردكر ك
ـ لهـر را د كان آن همـه آتـش و دود، فرمانـده    ياز م. رفت يد و باال ميسيل يم . دمي
فرمانده . وب شدمكخيم ميانبار مهمات سر جا يكنزد. طرفش دم بهيشان دوكاديفر
  :ديشكاد يفر يسك. گشت يمهمات برم يها رفت و با جعبه يدل آتش م يلهر توك

  .دينك يه مكاست  ياركن چه يا! د؟يا وانه شدهيـ مگر د
بـه   ياركشما «: زد انداخت و گفت ياد ميه فرك يبه مرد يلهر نگاهكفرمانده 

  »!!هست، متوجه ما است نه شما ياگر خطر. ديباشار ما نداشته ك
  .لهر رفتم و جعبه مهمات را از دستانش گرفتمكفرمانده  كمكبدو به 

ه جان خودتان كا ارزشش را دارد يد؟ آينك يار را مكن يلهر، چرا اكـ فرمانده 
  د؟يندازيرا به خطر ب
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ـ  يس از عرقش را به چشمان من ميلهر صورت خكفرمانده  ـ گو يدوزد و م : دي
ام درآمده تـا   هيگر. ام ردهكه يته ين مهمات را به چه زحمتيا يدان يه نمكآخر تو «

ـ  يچه طور م. رميصدر بگ يان بنينها را از اطرافيام ا توانسته از  يتوانم بگذارم براحت
  »...ن برونديب

  ...ان دود و آتش رفته بوديلهر به مكنم، فرمانده كه دوباره دهان باز كقبل از آن
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  سخت نبرد يروزها
  

م و خود را به فاو رسانده ياز اروندرود گذشته بود. ميس شده بوديسر تا پا خ
  .ميديشكزها دراز يركلهر پشت خاكبه دستور فرمانده . ميبود

  .نكـ با قرارگاه ارتباط برقرار 
 از شدت اضـطراب، . داد يارتباط را نم ياجازة برقرار يابر يد و هوايباد شد

  .آمد ينفسم باال نم. س عرق شده بودميخ
  .نمكبگذار من امتحان . نكت نيـ خودت را اذ

ـ كـ نينارش نشستم؛ از اكلهر دادم و كم را به فرمانده يس يزده ب خجالت ن يه اولّ
  .بودم يفرمانش را نتوانسته بودم درست انجام دهم از دست خودم عصبان

  .ميا شدهت يبارها اذ. شود يم ين طوريوقتها ا يـ بعض
  .نوست يم نويس ين بيـ آخر ا
  .ه ارتباط برقرار نشودكد خواست خداست يخب شا. ـ آره
مانـده  . ردم و زل زدم به اوك كام را پا يشانيعرق پ. ن حرفش آرام گرفتميبا ا
ن همه هم سـرحال  يتواند چند شب پشت سر هم نخوابد و ا يه چه طور مكبودم 
لهـر را  كشدن فرمانـده   يچ وقت عصبانيه يسكگفتند،  يم يميقد يها بچه. باشد
  .ده استيند

  .ره شديش گذاشت و به اروندرود خيم را آهسته سرجايس يب يگوش
  .رودخانه همچنان در مد بود

 يديخورش ينهايوگرنه، م. ن قدر باال آمده استيه آب اكـ خواست خداست 
  !گذاشت يرا سالم نم يچ شناوريه
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ه من كآن قدر آهسته . ردك يا رلب زمزمهيد و زيشكشش يبه صورت و ر يدست
  .دميز نشنيچ چيه

ـ  يسرد ساعتها برا ين هوايدر ا. مينكها دعا  غواص يد برايبا ـ  ـ  يخنث ردن ك
  .اند ر آب بودهيز يانفجار يها تله

  :ردكن شده را نگاه ييش تعياز پ ي چند نقطه. ن را جلو چشمانش گرفتيدورب
ـ كخدا به بچـه هـا   . ر از موانع است؟ تمام منطقه پينكنگاه  يخواه يـ م  كم

  .ندك
ـ م يلهر تنظكه فرمانده ك ييم گرفتم و به جاين را جلو چشمهايدورب رده بـود  ك

آن  يروهـا يسر چرخاندم به طرف ن. يزات نظاميهمه جا پر بود از تجه. ردمكنگاه 
ذوق زده آنجـا را  . شـد  يده نميها د رزمنده ير پاهاية اروندرود زيحاش. طرف آب

  .دادم نشان
  .نندكت كات شريه قرار است در عملكهستند  ييروهايـ آنها فقط نصف ن

ـ ك يا لحظه يخود يروهاين يحجم آتشبار سـاحل ارونـدرود در   . شـد  يم نم
 يشـد و بـا هـر انفجـار     يده ميانفجار شن ياز همه طرف صدا. محاصرة آتش بود

  .ديلرز ين ميزم
مان سنگر گرفته بودند بـه  يهارويه نك ينده شد و در خطكلهر از جا كفرمانده 

  .دم به دنبالشيده و هراسان دويخم. راه افتاد
لهـر  كفرمانـده  . ميوب شـد كـ خيمان ميم هر دو سـرجا يس يخرخر ب يبا صدا

بـه او بخـورد،    يا ه گلولـه كنيترس از ا. زد يستاده با قرارگاه حرف ميطور ا همان
  .لرزاند يوجودم را م

  . ديها ترس ن گلولهيد از اينبا. شود يمارادة خدا انجام ن يب ياركچ يـ ه
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ناگهان آسـمان پـر از   . نها را با خنده گفت و دوباره در طول خط به راه افتاديا
  :ديشكاد يفر. روار در پرواز بودنديزنج يگ همه. شد يعراق يماهايهواپ

  ...نيد به زميـ بچسب
ـ يرد! شده بودم يكيبا آن  يه انگاركدم ين چسبيبه زم يچنان چهار چنگول  يف

ـ مان را يانفجارهـا گوشـها  . ده شديوبكن يروها به زميها در اطراف ن از بمب پ كي
ده يگداخته و آدمخوار به سر و صورتمان پاشـ  يشهاكس، همراه تريخ كخا. ردك

ـ ه بـه ا كدم ياو را د  لهر گشتم،كبه دنبال فرمانده  يرچشميز. شد ن طـرف و آن  ي
ـ  يد و بعد امدادگرها را خبر ميشك يم يا ها را به گوشه يزخم. ديدو يطرف م . ردك
ناگهـان از جـا   . خواست خونسرد باشند يروها ميشده بود؛ از ن يش خونيسرتا پا

دا شده يجا در من پكمانده بودم آن همه شجاعت از . ستادمينارش اكنده شدم و ك
  .است
در همـان لحظـات اول    يحـاج فضـل  . يحاج فضل يروهايم به طرف نيديدو
  .ده بودش يات زخميعمل

  .نمكاو هم مواظبت  يروهايقول دادم از ن يـ به حاج فضل
دن آنها پشت سـر  يلهر با دكسالم بودند؛ فرمانده  يگ همه يحاج فضل يروهاين

  .ردك ير مكهم خدا را ش
ـ  يكگوشخراش و  ييدشمن با صدا يربارهايناگهان ت ن و آسـمانِ  ينواخـت زم

  .اه شده را به هم دوختيس
  .تان خطا نروديرهايد تيمواظب باش. ديريبگربارها را هدف يـ ت
  .جوان بود يليخ يربارچيت. ها رسانديربارچياز ت يكين را گفت و خود را به يا

  .نمكت كمكـ بگذار 



 ۴٩ غريبه

دشـمن   يربارهـا يهمه به طـرف ت . ديشكنار كلهر كدن فرمانده يبا د يربارچيت
  .شددشمن خاموش  يربارهايه آتش تكنگذشته بود  يقيدقا. نشانه رفتند

ـ دم يفهم  داد، يندن سنگر انفرادكلهر دستور كفرمانده  يوقت  يـك م كه دسـت ك
  .ميشب را در آنجا مهمان هست

  .مين افتاديلچه به جان زميزه و بيبا دست و سرن
  .ديها به گوش رسيم شد، نالة زخمكه ناگهان به منطقه حاك يوتكبا س

ـ تـو ا . شـوند  يم ديشترشان شهياحتماالً ب. است ياركشان يها يليـ زخمِ خ ن ي
  .شود فرستادشان به آن طرف آب يباران نم و گلوله يكتار يهوا

انگار تن او . زرد شده بود يا ش پر از بغض بود و رنگش مثل رنگ مردهيصدا
  .ه مجروح شده بودكبود 

ه كبود  يدنبالِ راه. ن را گرفت جلو چشمانش و منطقه را از نظر گذرانديدورب
د  )ص(قرارگاه خـاتم . برساند كاچة نميمت چپِ درش را سالم به سيروهاين حـ ،

د تـا فـاو   يدن به آنجا بايرس يبرا. قرار داده بود كاچه نمير ما را دركات لشيعمل
  .ميبرس كاچة نميم تا به دريگذاشت يم و بعد شهر را پشت سر ميرفت يم

  !است؟ كخطرنا كاچة نميد راه افتادن به طرف درينك ير نمكـ ف
 كبلـه، خطرنـا  «: زد و گفت يلبخند. رونيد بيار از دهانم پريختا ين حرف بيا
ـ ك ييات، منطقه را شناسايت و شروع عملكد قبل از حريبا. است ـ م، اين ن روش ي

  ».ار ماستك
شب و  يكيدر تار. ردكانتخاب  ييشناسا يرا برا ياتيعمل يروهايچند نفر از ن

 يبـاد و پسـت  . ميراه افتـاد ز بـه  يخ نهيده و سيدشمن، خم يها ان باران گلولهيدر م
  .ميرده بودكند كتمان را كن حريزم يبلند
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ـ . ده بـود يلهـر را چسـب  كن فرمانده يه خودم بدانم دستم آستكآن يب ـ  ياو ب چ يه
  .رفت يجلو م يا توجه

بـار تمـام    يكقه يمنورها هر چند دق. رده بودند به زدن منوركها شروع  يعراق
ن يبه زم يگ ن و آسمان همهيوشن شدن زمبا ر. ردندك يمنطقه را مثل روز روشن م

  .ميداشت يز برميخ
ردن به چشـمان فرمانـده   كاز نگاه . پر از خواب شده بود يچشمانم از خستگ

ـ ك«: گرفته گفت ييفرمانده با صدا. دميشك يلهر خجالت مك هـا   ش بچـه ياش تو پ
  ».آمدم يم برميس يخودم از پس ب. يماند يم

 ياضـاف  يهر چند مثل بـار . شما باشم بهتر استش ينه، پ... نه«: دستپاچه گفتم
  »!مانم يم

ه راست كخدا شاهد است . يم هستيبرا يخوب كمكتو . ن حرف را نزنيـ نه ا
  .ميگو يم

ده مانده بود، يمرمان از بس خمكپاها و . ار سخت و آزاردهنده بوديبس يشرويپ
  .شده بود كخش

  .مينكدر يد خستگيبا. نيزم يد رويشكدراز ب يا قهيـ چند دق
 يبه رگها يا زده بود اما با آن حال جان تازه خيسفت و  ين مثل تخته سنگيزم
  .داد يمان م دهكيخش

  .ميت شدكو به دنبال آن دو سه منور، آماده حر يير هوايچند ت يبا صدا
اط، پشـت سـر هـم از    ياحت ياند، برا ردهكه يما شهر را تخل يروهايه نكنيبا ا ـ 

  .ميتانها گذشتزارها و نخلسيداخل ن
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. مياز موانع داغان شده گذشـت . ميلهر جلوتر از همه به راه افتادكمن و فرمانده 
 يا رانـه يه ويشـب شـب   يكيفاو در تار. خته بوديم شهر فرو ركمستح يتمام دژها

دن آن منظره دلش يانگار د. لهر تندتر و بلندتر شدكفرمانده  يقدمها. بود كترسنا
  .رده بودكرا قرص 

ـ ت يروهـا ين. ده بـود يشـ كشب همة منطقه را در خود فـرو   ياهيس پ سـوم  ي
. لهر بشـنوند كت را از دهان فرمانده كنشسته بودند تا دستور حر  آماده،دالشهدا يس

  .ردمك يب ميسمج او را تعق يا هيمن مثل سا
ها با حسرت به  بچه. ات آماده شديانجام عمل يه جلوتر از ما بود، براك يگردان

  !نند و برگردندكانگار قرار بود آنها جنگ را تمام . ردندك يآنها نگاه م
با . رده استكت كاط گردان ما از اهواز حرياحت يگردان برا يكه كد يخبر رس

. گذشـت  يم يگريبعد از د يكيق يدقا. ميماند يدن آنها ميد منتظر رسين خبر بايا
آنها هم . ردكاط برقرار لهر با قرارگاه ارتبكفرمانده . نبود ياما از گردان اهواز خبر

خبر به . دميد يلهر مكرا در چشمان فرمانده  ينگران. نداشتند ياز گردان اهواز خبر
  .ات بودنديهمه نگران لغو شدن عمل. ديچيپ پيان تيل شد و در ميتبد يپچ و پچ

از همه طرف بر سـرمان  . ديت رسكه دستور حركساعت از دوازده گذشته بود 
سـنگر   ييس در جاكلهر هر كفرمانده  يادهايبا فر. رفته بوددن گيباران گلوله بار

 يا انگار زلزله. ن را لرزانديزم يانفجار يصدا. باران قطع شد ناگهان گلوله. گرفت
  .ان داده بودكن را تيزم

دشـمن مـا را حلقـه زده     يهـا  گلوله. ريق ياهيبه س يشب. بود يكهمه جا تار
د انگـار  يترسـ  ينم يسكد، با آن حال، يرس يمرگ از آنها به گوش م يصدا. بودند

  .ميده بوديهمه لباس ضد گلوله پوش
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بود و  ين باتالقيزم. اوج گرفته بود يآور ها با شدت سرسام ر گلولهيصف يصدا
ه از هجـوم  كـ آن يبـرا . ها تو باتالق مانـده بودنـد   نيماش. ردك يند مكت را كحر

دشمن را . دن سخت شده بوديجنگ. ميها فرو رفت م؛ تو باتالقيها در امان باش گلوله
لهر كفرمانده . شد يد ميا شهي يها، زخم از بچه يكيقه يهر دق. ميديد ينم يبدرست
ـ  يروهايه نك ييد و به جايشك يها را به دوش م يزخم سـرتا  . بـرد  يامداد بودند م
ـ د يكيتـار  يآلودش را تو كبارها چهرة اش. بود يش خونيپا درسـت مثـل   . دمي

ن ياز تمام زم. س شده بوديخ كاش از اش چهره. ستاديا ياز شب مه به نمك يموقع
  .در دست ما بود ين باتالقياطرافمان فقط قطعه زم

  .ردندك يبارانمان م توانستند گلوله يها تا م يعراق
  .ت را گزارش بدهيم بزن و موقعيس يـ به قرارگاه ب

برقـرار   يا حظـه ل يارتباط فقـط بـرا  . نمكردم با قرارگاه ارتباط برقرار ك يسع
اط اهواز هنـوز  يه گردان احتكدم يمه قرارگاه فهمينصفه ن يان حرفهاياز م. شد يم

زده  دن آن، بهتيلهر با شنكفرمانده . ميد همچنان در انتظار باشيدر راه است و ما با
بـه دسـتورِ   . افتاده بود كردن آنها به شكر يانگار نسبت به د. ردكبه اطرافش نگاه 

م تا در موقع مناسـب بـه   يدينار هم چكد دشمن ي، شهدا را دور از دلهركفرمانده 
  .ميردك يكم و شليدين چسبينده رو به دشمن به زمكپرا. عقب منتقل شوند

مان نمـاز  يطور سرجا همان. شد يده ميآسمانِ دود گرفته د يصبح تو يها رگه
ـ . ميصبح را خواند  .دنديشـ ك يكهـا دسـت از شـل    يبا روشن شدن آسمان، عراق

  .منطقه را در خود فشرد يفضا يبيوت عجكس
ـ در اطراف منطقه زد يروها، گشتيلهر و چند نفر از نكهمراه فرمانده  ـ . مي چ يه

 يهـا يريدرگ  ار نبود و همـة كدر  يانگار اصالً جنگ. س ـ بجز ما ـ در آنجا نبود  ك
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ـ  يوتكبا تمام س. شبِ گذشته در خواب اتّفاق افتاده بود مفرمـا  كه در منطقـه ح ك
  .شد يشتر ميها هر لحظه ب يه بود، احتمال حمله عراقشد

  .م استك يليتعداد ما هم خ. رنديگردند تا منطقه را پس بگ يـ آنها حتماً برم
لومتر دورتر موضع كيچند . ميردك ينينش اط عقبيلهر با احتكبه دستور فرمانده 

ر چنـد نفـر را   لهكفرمانده . مياط اهواز مانديدن گردان احتيم و در انتظار رسيگرفت
  .ه در اطرافمان مستقر بود فرستادك يركبه لش كيمك يرويگرفتن ن يبرا

ـ  . بـه خـروش آمـد    ييضـدهوا  ي ناگهان توپخانه . م بـه آسـمان  يچشـم دوخت
 يانفجارهـا  يصدا. به هم فشرده در پرواز بودند يها دشمن در دسته يماهايهواپ
  !ا شدمان جا به جير پاهاين زيزم. ديبه گوش رس يا نندهكرك

ـ آوردن ن يه براك يسانك. مياط بوديدن گردان احتيهمچنان در انتظار رس  يروي
  .بازگشتند يرفته بودند دست خال كيمك

  .نكبا قرارگاه ارتباط برقرار  ـ 
چندان  يآن خوشحال. ه از تعجب الل شده بودمكارتباط چنان زود برقرار شد 

ـ فهم هكلهر چنان درهم رفت كچهرة فرمانده . دوام نداشت بـه او   يدم خبـر بـد  ي
  .گزارش شده است

ـ اط اهواز همان شب گذشته هنگام حريگردان احت ت، بمبـاران شـده بـود و    ك
  .داده بود ينيتلفات سنگ

ش ياز پ ياركبا دست رو دست گذاشتن  ين طوريا. د بروم به خط مقدميـ با
  .رود ينم
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رخانـه  اك يـك ، نزديجاده شن يتو. ميردكت كپ به طرف خط مقدم حريبا ج
نار جـاده توقـف   كساعت در  يكه كن بود ي، شدت آتش دشمن چنان سنگكنم
  .بود كيمك يرويلهر به دست آوردن نكر فرمانده كتمام ف. ميردك

  .رميرو بگيد در آنجا بتوانم نيشا. م به قرارگاهيـ برگرد
 يلهـر دوبـاره حـالت   كچهرة فرمانده . نبود كيمك يرويچ نيقرارگاه هم ه يتو
س حـس  ك يردم خودش را در آن لحظه تنها و بكاحساس . ه خود گرفتنگران ب

 يج.يپ.آر يكرد و ناگهان كبه من  ينگاه. ستادمينارش اكرفتم و  يكنزد. ندك يم
  .برداشت و به راه افتاد كو چند عدد موش

  جا؟كـ 
  .ـ خط

  !؟ين طوريـ حاال چرا ا
د و مجـروح  يشه يلّكشب تا حاال ياز د«: د و گفتيشك يلهر آه بلندكفرمانده 

  ».خط را از دست بدهم ين سادگيخواهم به هم يم، نميا داده
  !ميرو يما م. ديد برويـ شما نبا

  .د بروميخودم با. ـ نه
  ...مياز ما هم همراهتان باش يكيد يـ پس بگذار

  .ميم و به طرف خط به راه افتاديپ شديسوار ج
ـ يزل زده بود يهمگ. ديوز يم يباد سرد. شب شده بودم . هـا  يم به سنگر عراق

ـ  ييچ صدايه. شد يده نمياز طرف آنها د يتكچ حريه انگـار  . ديرسـ  يبه گوش نم
لهـر  كفرمانده . ننديخود بب يرو را روبه يرك، لشيتكن حريتركوچكدند با يترس يم

  ...آنهاحدس زده بودند ه كبود  يركهمان لش
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  بهيغر
  
ـ در ا. بـودم  يبسـتر  شيتجر يمارستان شهدايه در بكماه بود  يكشتر از يب ن ي

. در تخت سمت راستم معالجه ومـرخص شـده بودنـد    ياديز يمدت، مجروحها
 يهاشان وقت مرخص يليخ. ده بودنديورود، از درد نال ي آنها از همان لحظه ي همه

درد در  يانگـار . ا نبودين دنيانگار اصالً تو ا يكين ينان رفته بودند؛ اما اك هم ناله
شدن بـه او   يكگذاشت؛ اصالً انگار درد جرأت نزد ينم يگوشت و پوست او اثر

  .شد يده نميد يچشمانش درد ياش و نه تو چهره ينه رو. را نداشت
  !شود يزود جراح يليد خيبا. بد است يلين مجروح خيـ وضع ا

بارهـا  . گفتنـد  ياش م مارستان موقع معالجهيب يهاكه تمام پزشكبود  ين حرفيا
ـ اسـت   ين چه حرفيآخر ا«: ميشم و بگوكب اديخواسته بودم سرشان فر ه شـما  ك

  »!د؟يآ يش درنميدارد، پس چرا اصالً صدا ين مجروح، وضع بديد؟ اگر ايزن يم
ه كآن قدر . زدم ينم، به او زل مكت كه بتوانم دردم را ساكآن يشتر وقتها برايب
ـ  يم يوقتها هم سع يليخ. افتاد يچشمانم راه م ي از گوشه كاش  يردم بـه صـدا  ك

، يا نـه؛ آر يتوانستم بفهمم زنده است  يقلبش م يآخر از صدا. قلبش گوش بدهم
  .اند ردند زندهك ير مكه فك يسانك ي تر از همه  او زنده بود؛ زنده

مثـل  . اش ييشتر از همه تنهـا يب. رده بودكام  وانهيد كاو پا ي درباره ياوكنجك
 يه اصالً اسمك ييجا. اشددور آمده ب يجا يكه از ك يا بهيغر. ماند يبه ميغر يك
هم آشـنا بـه    يليخ. به بدانميداد او را غر يت نميدلم رضا. ش نگذاشته بودنديبرا

ـ . بودنـد  يـك ه به من نزدك يسانك ي آشناتر از همه. ديرس ينظر م آشـناتر از   يحت
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ـ خـواب و رؤ  يمطمئن بودم تـو . ده بودميجا او را دكو  كيمانده بودم . خودم ا ي
  .ده باشمشيتوانستم د يم يداريب فقط تو. نبوده است

همان جاسـت  . ديشود د يها را م بهياز غر يليآنجا خ. دمشيـ حتماً تو جبهه د
  .شوند يگر ميهمد يه همه آشناك

به  يا وتش چنان اجازهكاش را از خودش بپرسم؛ اما س يچند بار خواستم نشان
وت كدرآن سـ  .گرفـت  يوت او همه جا را مكس يم صدايشد يه مكتنها . من نداد

  .ند و بشنوديتوانست بب يه فقط او مكبود  يزيچ
او شـده  كنجكاز پرستارها هم مثل من نسبت به او  يكيروز، متوجه شدم  يك
وقت . او بود يانگار پرستارِ خصوص. گذراند يسر او م يشتر وقتش را بااليب. است
به نوشته يغر ي نسخه يتو كه پزشكرا  يسرش و دستورات يآمد باال يوقت م يو ب

ـ   ك يرد، احساس مك يبود نگاه م . خـت ير يردم با خواندن هر خـط از آن درهـم م
 كاشـ . آتـش گرفتـه بـودش    يها ه انگار جلو شعلهكشد  يصورتش چنان سرخ م

  .زد يچشمانش برق م ي گوشه
  .د، اسم خودتان باشديا رش گفتهيه به پذكرا  ينم اسمكـ گمان ن

م يگوشـها . گرفت، گفت يبه را ميخون غره داشت فشار ك ين را پرستار وقتيا
نگـاه  . ختيرون نرياو ب ياز گلو ييچ صدايه. به را بشنوميردم تا پاسخ غركز يرا ت
ـ  يجا را نگاه م يكه فقط كردم به چشمانش ك ـ . ردك ـ چ چيه ـ ز از آنهـا فهم ي ده ي
دهان . شم وسؤال پرستار را دوباره از او بپرسمكاد بيناگهان به سرم زد فر. شد ينم
 ينفـر دو دسـت   يـك انگار . امديرون نيام ب دهكياز حنجرة خش ييردم اما صداكز با
  .فشردش يم
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به نوشته يغر ي پرونده يه توك ييها يدام از نشانكچ يه. گفت يپرستار راست م
آن هم . روستا باشد يكتوانست مال  يمثل او نم يچون آدم. شده بود درست نبود

از آن روز با پرستار . خود پرستار نشانم دادپرونده را . نداشت يه اسمك ييروستا
ـ م او را به حـرف ب يد بتوانيم تا شايردك يبا پرستار تبان. دوست شده بودم . مياوري

شتر طـول  يم ساعت بين. ردن از خودمكف يردم به تعركمقدمه شروع  يروز، ب يك
از  يا لمـه كپرسـتار هـم چنـد    . ام را گفـتم  يزنـدگ  ي خچـه يه تمام تاركد يشكن

در و  يحرفها را بـرا  ي انگار ما همه. نداشت يا دهياما فا. گر گفتيد يوحهامجر
  .ميمارستان گفته بوديوار بيد

  .ميرده بودكهر دو سخت تعجب 
  !ندكوت كنفر بتواند آن همه وقت س يكن بود كچه طور مم

. رميده بگيشد او را ند يبه او نداشته باشم؛ اما مگر م ياركگر يم گرفتم ديتصم
ـ  يحـس دوسـت   يـك با من حرف نزده بود  يا لمهك يه در آن مدت حتكنبا آ ن يب

ختـه  يرت بـه هـم ر  كـ تو االن ف«: گفتم يبه خودم م. ردمك يخودم و او احساس م
  »!است
آن قدر قدم زدم، تا دست آخر . ردم به قدم زدنكرم شروع يه آرام بگكآن يبرا

  .ش درآمديس بخش، صدايرئ
ـ  يم گرفتم برايهمان شب تصم ـ بـردن بـه راز او تـا صـبح ب     يپ . دار بمـانم ي

ـ اش چ ينييلب پا يرو. ردك يرون را نگاه ميچشمانش باز بود و ب بـرق   يز لزجـ ي
شب چرتم گرفت و تا صبح  يها مهين. ص دهميم نوانستم تشخكدر آن نور . زد يم

  .دميخواب
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ـ مـن چرخ  يه نگاه او هم بـه سـو  كدم يمه از خواب پريصبح چنان سراس . دي
شم را تا بناگوش يرده بود نكش ورم يهاكر پليز. ش پر از خون بودچشمان يديسف

  .ديگز ياش را م ينيياما او همچنان لب پا. ردمكباز 
. ميار او نداشتكبه  ياركگر نه من و نه پرستار يه دكچند روز و چند شب بود 

ـ ده بـود  يگر به نظرم رسيد. ندكوتش خلوت كو س ييم با تنهايگذاشته بود ه او ك
ه مثل روح رفت و كرسانده بودم  ييار را به جاك. ردكقت لب باز نخواهد چ ويه

  !ردمك يآمد م
 يدم و بعد هم صدايش را شنيها سرفه يه صداكبود  يشب باران يك يها مهين

  .شيها هيرون زدن خلط و خون از ريب
سـتادم و بـه صـورتش زل    يسرش ا يباال. دم و پرستار را صدا زدميشكاد يفر
ـ  يطـور . رده بـود كاش قاچ خورده بود و دهان باز  ينييلب پا. زدم بنـد   يـك ه ك

  .شد ين مييصدا باال و پا ياش ب نهيس. رفت يانگشت در آن فرو م
  ست؟يـ حالت خوب ن
  .هم گذاشت يش را رويهاكدر جوابم فقط پل

ج و منـگ  يگ. ردندكترها به اتاق هجوم آوردند و تخت را دوره كپرستارها و د
  .ه خوابم بردكره شدم يبرداشته و زرد شده اتاق خ كآن قدر به سقف تر

 يقلبم به تند. را نداشتم يردن به تخت خالكجرأت نگاه . ترس برم داشته بود
ر بـه  كـ ناگهان هـزار ف . هنسالكمثل پوست درخت . شده بود كدهانم خش. زد يم

  .وجودم را فرا گرفته بود يياحساس تنها. ن شده بوديسرم سنگ. سرم هجوم آورد
رد؟ نـه؛ او  كن يچرا موقع رفتن با من خداحافظ  اصالً! ـ چرا با من حرف نزد؟

  .ن را از چشمانش خوانده بودميا. ندكر كه فقط به خودش فكنبود  يآدم
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نـان حـرف   ك التمـاس . آلود بـود  بغض. دميراهرو شن يپرستار را از تو يصدا
م يهـا  هيلكاز  يكيمن حاضرم   است، يكيمن با او  يتر گروه خونكد يآقا«: زد يم

  ».را به او بدهم
سـتون   يرو يعرق سـرد . وب شدمكخيم مين حرف پرستار سرجايدن ايبا شن

  .طور ماندم خم شدم و همان. فقراتم نشست
. همـه هراسـان و دلگرفتـه بودنـد    . يجيو بس يمارستان پر شده بود از سپاهيب
دونفرشـان   يز حرفهاا. انشان رساندميخودم را به م. ردندك يه ميها آرام گر يبعض
اش را بـا فشـار    ينييند لب پاكخودش خفه  يه درد را توكآن يبه برايدم، غريفهم

 يـك حسـرت   يخواست حت ياو م«: از آنها گفت يكي. رده بودكدادن دندان پاره 
  ».آخ را به دل دشمن بگذارد

  د؟يا با هم به مالقات آمده يگ ـ حاال چرا همه
مـان   مـان را بـه فرمانـده   يها هيلكاز  يكيم يا آمده« :ناگهان چند نفر با هم گفتند

  »!ندكالبته اگر قبول . ميلهر بدهكداهللا ي
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  انتظار
  
ستاده بود يلهر، تفنگ به دوش اكسته، حاج كمر شكسوخته و از  ينار نخلهاك
 يه انگار تمام شـهدا كده بود يش چنان خميها شانه. ردك يره به آسمان نگاه ميو خ

بهانه مـرا بـه    يكاز صبح به هزار و . پنج را به پشت گرفته بود يالربكشلمچه و 
ـ ه از او جدا بودم، نگـران بـودم   ك يدر تمام مدت. عقب و قرارگاه فرستاده بود ه ك

ام  شـتر از همـه آشـفته   يهـا ب  از بچه يكيخواب . افتديش بيبرا يرده اتّفاقكن يخدا
ـ ، حـاج  )پسند شرع يمهد(د يه شهكده بود ياو در خواب د. رده بودك داهللا را بـا  ي

  .خود برده است
ـ كدم، از فرصت استفاده يبه قرارگاه رس يوقت ـ  يردم و پ  يفضـل  يش حـاج عل
  .رفتم

  .د عقبيايداهللا بيد حاج ينكب ياركـ حاج آقا، 
  .ديآ ينم نمك يم ياركنم، بابا جان؟ هر كار كـ چه 

  .عقب دشياريب يا بهانه يكد به يبا! ياست، حاج كخطرنا يليـ خط خ
ـ يايجلسه ب يه براكام  غام دادهياز صبح تا حاال چند بار پ  يهنـوز خبـر   يد، ول

د او هم باشد، بگو حتماً خـودش  يه باكدر قرارگاه هست  يا برو بگو جلسه. نشده
  .را برساند

 ي دلشـوره . پدال گاز بود تـا خـود خـط    يم رويرون زدم، پايه بكاز قرارگاه 
آنجا نخواهـد   يه به خط برسم حاجك يم موقعردك يحس م. داد يآزارم م يبيعج
ـ «: زنان گفتم دم و نفسيدم به طرفش دويتو خط او را سالم د يوقت. بود  يحاج عل
  »!ديحتماً آنجا باش. گفت، در قرارگاه جلسه است يفضل
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  ».شود يدرست نم ياركها  ن جلسهيبا ا«: د و گفتيشك يآه بلند
  ...ديم حتماً برويه به شما بگوكـ گفت 

اش  يه نتوانسته بودم راضكنياز ا. زها رفتيركبدهد به طرف خا يه جوابكآن يب
  .ردمكنم؛ بغض ك

ـ . ميردكت كحر» يجيدوئ« يساعت بعد به طرف نخلستانها مين خواسـت از   يم
باز همـان حـس صـبح وجـودم را در     . ندكد ياش بازد يتحت فرمانده يمحورها

هـر   يبا صدا. زد يقلبم به شدت م. مبود يا هر لحظه در انتظار حادثه. برگرفته بود
  .گذاشتم يپدال ترمز م يانفجار، پا رو

تمام طول راه . ماند يره ميرون خيرد و بعد باز به بك يبا تعجب نگاهم م يحاج
وت كآن س. نارش نبودكدر  يسكه انگار اصالً كرا چنان در خودش فرو رفته بود 

توانست باشد  يوت مكدر آن س يزيمانده بودم چه چ. رده بودكترسم را چند برابر 
نم و كچند بار خواستم دهان باز . رده بودكرا به خودش مشغول  يقدر حاج ه آنك
  .به دهانم زده بودند يانگار چفت يم؛ وليبگو يزيچ

 يهـا  چالـه  يـك چنـد جـا نزد  . شه تنها به راه افتادينخلستان برخالف هم يتو
ـ  يا دهيش به آدم داغدنگاه. به زانو نشست و به آنها زل زد يانفجار ـ مانـد   يم ه ك

ه رسـولِ  ك ياد روزيآن حالتش من را به . زش را در آنجا از دست داده باشديعز
سـر او را در   يحـاج . د شـده بـود انـداخت   يشه يحاج يروهايشانزده ساله از ن

ـ شـان و گر يقـدر پر  را آن يچ وقت حاجيه. ردك يآغوش گرفته بود و نجوا م ان ي
  .ده بودميند

هـا را   يليخ«: رد و گفتكرده باشد، دور و برش را نگاه كگم  يزيچ هكانگار 
  ».مياز دست داد
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  .ستاده بوديه اك ييدر جوابش فقط چند قدم جلو رفتم و بعد زل زدم به جا
  م؟ينكب ياركم يتوانست يم يعني... ؟ينك يال ميخ يـ چ

خودتان  چرا. هستند يها از شما راض بچه. ديردكد يه توانستك ياركـ شما هر 
  .ديبه خودتان استراحت بده يد چند روزيبا. ديده يقدر عذاب م نيرا ا

ـ با. اج دارنـد يشتر به من احتيها ب االن بچه! تين موقعيتو ا! ـ استراحت؟ د در ي
  .اد استياستراحت وقت ز يبرا. نارشان باشمك

تراحت اس ي لمهكبا   انگار اصالً. ر فرو بردمكرا دوباره به ف ين حرفم، حاجيبا ا
ـ ين يگفت حضور او در خط باعث دلگرم يراست م. نداشت ييآشنا . شـد  يروها م

ه از ترس زبـانم بنـد آمـده    كن بود يقدر آتش دشمن سنگ روز قبل در شلمچه، آن
ـ ها را د از بچه يكيداهللا و يدر همان لحظه حاج . نمكار كدانستم چه  ينم. بود دم ي
لم را برداشتم و خودم را به يزود وسا. ه تو خط مقدم نشسته بودنديه جلوتر از بقك

  .داهللا نشستميپشت سر حاج . آنها رساندم
  ؟ينجا نشستيا يچرا آمد! ؟ينك يار مكنجا چه يـ ا
  ...ي، حاجيچيـ ه

  .است كنجا خطرنايا! ـ بلند شو برو عقب
  !ر به من بخورديد تيگذار ينم  د،ينجا هستيه اكـ شما 

ها گلولـه   يعراق. ميرا گذراند كيوحشتناروز . دينگفت و به حرفم خند يزيچ
ـ يها و خمپاره ـ از نخلسـتان ب . دنديپاشـ  يشان را مثل نقل و نبات به سرمان م رون ي

را  كيبار جاده خـا  يكقه يدشمن هر چند دق يها خمپاره. ميردكت كم و حريآمد
خرابـه   يكل به يجاده تبد. دم را گرفته بوديگرد و غبار و دود جلو د. دنديوبك يم

خط، . خط به راه افتاد ياده شد و تويپ يم، حاجيديه رسكبه خط مقدم . بود شده
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ر باران يه زك يها انگار توجه به گلوله يب يحاج. م دشمن بوديمستق يها رِ گلولهيز
ـ اگر . داشت يآهسته قدم برم يرد و گاهك يباشد، گاه پا تند م بجـز   يگـر يس دك

ـ خم. اشتم به راهش ادامـه دهـد  گذ يستادم و نميا يش ميداهللا بود، جلويحاج  ده ي
ـ ه انگـار ز كختم ير يم يچنان عرق. دميانال به دنبالش دوك يتو سـتاده  ير دوش اي

ت يخودت را اذ«: گفت يانداخت و م يبه من م يهر چند وقت، نگاه يحاج. بودم
اج به يروها احتين. نمك يد وضع را خوب بررسيبا. ار دارمكمن حاال حاالها ... نكن

  ».يد بروند مرخصيها با يبعض. ه دارنديت روحيتقو
  !ت؟ين موقعيتو ا ـ 

ـ نبا. شان عقب افتاده يه مرخصكها هستند  يليخ. ـ بله شـان را  يها د خـانواده ي
  .ستين يز خوبيانتظار چ. انتظار گذاشت چشم
  »؟يپس خانواده خودتان چ«: مينم و بگوكخواستم دهان باز  يم
  .تادمه زده بود افك ياد حرفيه ناگهان به ك

ارها تمام شـد، آن وقـت بـه خانـه و     كن يهر وقت ا. ار استكـ امروز، روز 
ه جنگ در رأس امور اسـت، مـن هـم    كاند  امام گفته. ميرس يشتر ميخانواده هم ب

  .نمكنم به فرمان امام عمل ك يم يسع
  .ن فرزندش هم در جبهه بوديموقع تولّد اول يحت يحاج
اش خواسته بود بچه را بـه او نشـان    انوادهخ يه وقتكدم يها شن از بچه يكياز 

اگـر  . اد بمـانم يتوانم ز ينم. دينكار را نكن يا! نه«: گفته بود. رده بودكدهند قبول ن
ه بـه جبهـه   كشود  ين ميمانع از ا يد، آن وقت مهر پدر و فرزنديبچه را نشان ده

  »!نمكتر بتوانم دل ب نم تا راحتيد او را نبيبگذار. برگردم
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ـ را تماشـا   يها نشستم و رفتن حـاج  انالكاز  يكيتو . بودمخسته شده  . ردمك
تر يكهوا لحظه به لحظه تار. ش را انجام ندهد برنخواهد گشتيارهاكدانستم تا  يم
قدرت آتش هـر دو  . ردمك يم يشمار قهيدق يشد و من در انتظار برگشت حاج يم

  .باً برابر بود و با شدت ادامه داشتيطرف تقر
ها از جـا   گرفته مثل برق. د شده باشديشه يند حاجكردم نكر كف يا لحظه يبرا

ـ ردم؛ بـه همـه جـا و هـر     كدن ينده شدم و در طول خط شروع به دوك س زل ك
بـه طـرفم   . به درم آورد يجياز گ يحاج يناگهان صدا. زد يقلبم دودو م. زدم يم
  .زانوهام نشستم يدم و رويشك ينفسِ راحت. آمد يم

  !؟يا  نشسته ين طوريچرا ا! ه؟يـ چ
ه اصالً كحال «: گفتم يا خفه يعرق سر و صورتم را با دستمال گرفتم و با صدا

دلشان بـه بـودن شـما خـوش     . دينكها رحم  د، الاقل به بچهيستير خودتان نكبه ف
  .ندك يوجود شما آنها را آرام م. است

من هـم مثـل   . س شماهاستكز و همه ياو همه چ.دياد خدا آرام شويد با يـ با
  .شما بندة او هستم

چ وقـت فرامـوش   ينماز اول وقت را ه. ستادين را گفت و همان جا به نماز ايا
  .ردك ينم

ـ  يخدا خدا م. ديبار يهدف دشمن بر سرمان م يب يها ل گلولهيس  يردم حـاج ك
 يحاج. ميتمام شد و به راه افتاد يسرانجام نمازِ حاج. رديد دشمن قرار نگيد يتو

رم به يفرمان را بگ«: ردم و با خنده گفتمكاز فرصت استفاده  .سرحالتر از صبح بود
  »!طرف قرارگاه؟
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اگر . ها و خط را تنها گذاشت شود بچه يم؟ شبانه نميار داركقرارگاه چه . ـ نه
  .يبرو يتوان ي، ميخواه يتو م

  .ارتان داشتك يفضل يحاج عل. م قرارگاهيد بروييايب. ه آرام استكـ خط 
ـ به ا ياركتو «: م گفتكرفت و مح تو هم يحاج ياخمها ارهـا نداشـته   كن ي

  »!باش
ـ كردم چون امك ياد اصرار ميد زينبا. نزدم يگر حرفيد داد  يان داشت، دستور م
  .برگردم به قرارگاه ييتنها

ـ يوت عجكسـ . ده بوديشكتو آسمان خط  يصبحگاه يها رگه منطقـه را در   يب
  .ستار نبوده اكدر  يچ وقت جنگيانگار ه. فشرد يخود م

حـاج  . دست و پا جلو رفـتم  كمكدم و مثل مار به يرون خزيآهسته از سنگر ب
ـ د. م نشسـتم يز بـه او مانـده سـرجا   يركخا يكداهللا رو به قبله نشسته بود و ي دن ي

ه كش را تيها زمزمه يباد صدا. ردك يشه حالم را دگرگون ميدر آن حال هم يحاج
ـ مانـد   يم ييه حرفهالمات بك. گذراند ينار گوشم مكرد و از ك يه مكت ه هنگـام  ك
  .ارت شهدا در بهشت زهرا تهران به من گفته بوديز

خورم  يافسوس م. مكوچكر و يه چه قدر حقكنم يب يم، ميآ ينجا ميبه ا يـ وقت
  ...ياند و تو هنوز هست ن، همه رفتهيم ببيگو يو با خود م
ـ بلند شدم تا به او اقتدا . از جا بلند شد و قامت بست يحاج نمـاز در آن   .نمك
  .داشت ين لذت خاصيسرزم

 ير فرو رفت و بعد در حـال كبه ف يد و قدريشكبه صورتش  يداهللا دستيحاج 
م يظهـر برگـرد   يهـا  يكيآماده باش تا نزد«: ره شده بود، گفتيخ يا ه به گوشهك

  ».قرارگاه
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چنـگ  . ن را لرزانديزم يدر پ يه جواب بدهم، ناگهان دو انفجار، پكش از آنيپ
شـد،   يه دود به آسمان لوله مك ييستاده بود و به جايا يحاج. زيركم به خاانداخت
  .ردك ينگاه م

  !مان را گرفته باشنديند گراكن... نيد زمينيبش... يـ حاج
ـ  يكهدف شـل  يطور ب  نيهم. شود ينم يزيالت جمع، چيـ خ حتمـاً  . انـد  ردهك

  .ترساندتشان يزيچ
  !ن وقت صبح؟يـ تو ا

  !ترسند يها در همه حال م يعراق. اسد، پسرشن يه وقت نمكترس  ـ 
چنـان بـه   . دنديدرخشـ  يدر آن ساعت صبح چشمانش م. ردمكنگاه  يبه حاج

  .نديگر آنجا را نبيه انگار قرار بود دكرد ك ياطرافش نگاه م
  .نكها را هم خبر  يچ ميس يب. ميخط بزن يتو يد قبل از رفتن، گشتيبا! ـ پاشو

ده شـده  يشـ كها خط خـون   انالك يزها و تويركخا يرو. ده شدميشكدنبالش 
  .نار آنها گذشتكاط از يبا احت يحاج. سرخِ سرخ. بود

شـان  يد پـا رو يمواظـب باشـ  . ا اسـت يدن ين جوانهايتركخون پا ن خونها،يـ ا
  .دينگذار
  .دميه من نفهمكرد كرا زمزمه  يزيآلود گفت و بعد چ ن جمله را بغضيا

 يوپترهاك ياز هل يكي. ديرس يبه گوش م كيانفجار گلوله از دور و نزد يصدا
. دشمن هجـوم بردنـد طـرفش    يها گلوله. سرمان گذشت يدرست از باال يخود

موتـور و   يش تو صـدا يصدا. ديشكاد يرد و فركداهللا دست به آسمان بلند يحاج 
  .ها گم شد انفجار گلوله

  !نند؟ك ياست م ياركن چه يـ ا
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  .آمده است يزي، چيد دنبال مجروحيـ شا
المال  تيجان خودشان و ب. مواظب باشند يليد خيه باشد، باك ياركهر  يـ برا

  .اندازند يرا به خطر م
داهللا همچنـان  يحاج . ميقدم برداشتن نداشت يگر نايه دكم يقدر راه رفته بود آن

ـ  يه انگار تازه شروع به بازرسـ كچنان قبراق . رفت يجلوتر از همه م . رده بـود ك
بهتر اسـت قبـل از اذان در قرارگـاه    . به ظهر نمانده يزيچ !يحاج«: دميشكاد يفر
  ».ميباش

خسـته  «: نان گفتك به آسمان و بعد به ساعتش انداخت و خنده ينگاه يحاج
  ».نكن را روشن يبرو ماش. مي؟ باشد برويشد

م گرفـت بـه عقـب    يه باالخره تصمكر كبا خود گفتم خدا را ش. شد يباورم نم
ـ دل يب. ردم و منتظر ماندمكن را آماده يماش. برگردد . شـده بـود   كل دهـانم خشـ  ي
ناگهان آسمان بـه خمپـاره   . نيه دادم به ماشكيت. فشرد يسخت قلبم را م ياضطراب

. از دود و گـرد و غبـار منطقـه را پوشـاند     يا وارهيد. ديشكتنوره  كخا. بسته شد
  »...يحاج... يحاج«: دميشكاد يفر

  .فتاده استين يچ اتفاقينگار هه اكداشت  يچنان خونسرد قدم برم يحاج
  .ار هر ساعت آنهاستكه كنيا! ـ چه خبر است؟

دم در همان چند لحظه آخر يترس يم. دل تو دلم نبود. ره شدميجواب به او خ يب
ـ ده بـود  ين رسـ يماشـ  يبه چند متر يحاج. افتديب ياتفاق . ش زديصـدا  يسـ كه ك
 يبا حاج. شناختمش ينم. از فرماندهان بود يكي. م به طرفشيسر چرخاند يگ همه
  .ديات پرسيرد و از عملك يبوس دهيد
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ستاده باشد، با احترام و شمرده يارشدش ا  ي فرمانده يرو ه روبهكانگار  يحاج
هـا   يچـ  ميس يب. فرمان گذاشتم ين شدم و سر رويسوار ماش. زد يشمرده حرف م

انداختم و  به آنها ينه نگاهييآ ياز تو. عقب نشسته بودند يها يصندل يت روكسا
ـ يها قهيشق. فرمان فشردم يام را رو يشانيدوباره پ بـا سـوار   . دنـد يوبك يم از درد م

تازه سوار جـاده  . ردمكن را روشن يبا عجله ماش. دميشك ينفس بلند يشدن حاج
رد؛ به آسمان كدن يخمپاره و توپ با شدت شروع به بار يها ه گلولهكم يشده بود

آسـمان   دل  يز و گوشخراش تويت يناگهان سوت. داه شده بوياز دود س. ردمكنگاه 
خورد و  يديان شدكن تيه ناگهان ماشكانفجار بودم  يدر انتظار صدا. ده شديشك

. ديشـ كن پنجـه  يماشـ  يد و به همه جايچيآتش و دود در هم پ. نده شدكن ياز زم
 يزانوها يرو يناگهان حاج. ده شدين به اطراف پاشيگوشت وخون از داخل ماش

 يـك خون در . ش به سرش خورده بودكتر. دميشكاد يم فريبا تمام صدا. تادمن اف
سـر و تـن   . انـداختم  ينگاه به پشت سرم نگـاه . ردكس يم را خيلحظه تن و پاها

ـ را آهسته ب يحاج. ه شده بودكه تكها ت يچ ميس يب ـ گر. دميشـ كرون ي نـان بـه   ك هي
ـ با د. آمد يبا سرعت به طرف ما م ييوتايوانت تو. دمياطراف دو دن مـن پـا رو   ي

  .ترمز گذاشت
  .يمش بهداريد برسانينك كمك. زند يقلبش م. ـ او زنده است

ر شـده  يخون از تمام تنش سـراز . م گذاشتميپاها يرا رو ين سر حاجيتو ماش
مـرا از   يتو بهدار. ديشك يرد اما نفس مكچشم باز ن. دمشيردم و بوسكه يگر. بود
ـ نگذشته بود  يا قهيچند دق. ژانس بردندردند و او را به بخش اوركدور  يحاج ه ك

  ...ده شدميوبكن يبا تمام وجودم به زم. خبر شهادتش را آوردند
  


