
 کوشک نرم يخاکها
 

 مقدمه

 

 یاالعل یالعل اهللا هو

 

 خدا از ردیگ نور چون یآدم

 اجتبا ز کیمال مسجود هست

 

 بدر الوقوع بیقر اتیعمل در شهادتش از مختلف يها مناسبت به ،یبروسن دیشه بدر،بارها اتیعمل از قبل روز چند
 ام یمسلمان در نشدم، دیشه اتیعمل نیا در من اگر: دیگو یم که زند یم حرف مطمئن قدر آن یگاه.دهد یم خبر
 همان بعد، روز چند که دهد یم خبر زین شهادتش ومحل خیتار از ها، یبعض به که نیا باالتر آن از و! دیکن شک
 .شود یم هم طور

 یزندگ در تأمل به را ما آنچه. است داده رخ يبارها و بارها یبرونس دیشه یزندگ در آور، اعجاب عیوقا دست نیا از
 .مختلف يها نهیزم در است ارشیبس يهایموفق نیهم مرز ،.دارد یم وا بزرگوار نیا

 کند؛ یم تحمل اسالم راه در را ياریبس وشکنجه رنج انقالب از قبل دوران در که است بنّا يکارگر او امر، ظاهر در
 زین یجهان استکبار يخبر محافل به یحت نامش و گردد یم همگان زبانزد که دهد یم نشان خود از یاقتیل چنان

 .کنند یم نییتع زهیجا او سر يبرا کفر سردمداران و شود، یم دهیکش

 برد؛ نام او يرستگار رمز واقع در و ت،یموفق رمز عنوان به توان یم و است تامل قابل که يمورد امر، باطن در اما
 .قتیحق و حق مقابل در واالمقام دیشه آن شرط و دیق یب یبندگ و تیعبود

 خالصانه يرویپ و ،)فیالشر فرجه یتعال اهللا عجل( زمان امام یملکوت و مقدس درگاه بر او بودن محض میتسل نیهم
) نیأجمع همیعل اهللا صلوات( طهارت و عصمت تیب اهل و حضرت آن لطف و تیعنا مورد چنان را او اش، وصادقانه

 .ها یشگفت آن نشیآفر يبرا شود یم يا جهینت که دهد یم قرار
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 درك ما نظام و انقالب مورد در هم و ن،یچن نیا يافراد مورد در را قتیحق نیا نخواستند چگاهیه نفاق، و کفر اهل
 که است یزالیال ییروین و قدرت شده مهیب ران،یا یاسالم يجمهور مقدس نظام که اند دهینفهم زین هنوز تا و کنند؛

 .است دهیگرد شکست به محکوم و اثر، یب آنان يها حربه و ها نقشه تمام تاکنون آن برکت از

 سردار حماسه و یشگفت سراسر یزندگ از يا گوشه دادن نشان يبرا-زیناچ چند هر-است یحاضرتالش مجموعه
 تیوال یقیحق روانیپ تا: که موضوع نیا ابراز يبرا است یکوشش زین ،یبرونس نیعبدالحس حاج دیشه اسالم دیرش
 است يفکر و مردود، و منحط است يفکر ت،یمعنو و نید نمودن نابود فکر هستند، که باشند، یتیگ نقاط یاقص در

 .زوال و شکست به محکوم
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 نامهیزندگ

 

 یتیگ عرصه به قدم ه،یدریح تربت توابع از ،»کدکن يگلبو« يروستا در ک،ی و ستیب و صدیس و هزار سال در
 ،ینفاق چیه یب و مردانه ،»بربکم الست« شیفرما در که گرفت یم نشأت ییها لحظه از ییگو اش بندهیز نام.نهاد
 .نیعبدالحس ؛»یبل«: داد ندا

 چهارم کالس در نکهیا کما گردد؛ یم نیعج جانش با یکودک اوان همان از طاغوت، و کفار با ییجو زهیست هیروح
 .کند یم رها را مدرسه ل،یوتحص درس نامناسب يفضا و ،یطاغوت یمعلم عمل از يزاریب خاطر به دبستان،

 لیاص اعتقادات به يبندیپا جرم به که شود یم احضار پرچم ریز خدمت به ک،یو چهل و صدیس و هزار سال در
 .ردیگ یم قرار یطاغوت انینظام و افسران آزاد و اهانت مورد ابتدا، همان از ،ینید

 یم انتخاب را یروحان و یمذهب يا خانواده مهم، نیا يبرا. است ازدواج سال وهفت، چهل و صدیس و هزار سال
 نیهم کشور؛ بر حاکم یطاغوت نظام با او وقفه یب مبارزات انسجام يبرا شود یم يگرید سرآغاز ن،یهم و دینما

 در که رسد یم خودش اوج به ،)یارض اصالحات مثل( يپهلو منحط میرژ يها خدعه یبرخ به او اعتراضات سال،
 و او رفتن به ت،ینها
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 .زند یم رقم او یزندگ در را ینینو فصل که انجامد یم آنجا در سکونت و مشهد مقدس شهر به اش خانواده

 مشغول کار، کنار در رفته، رفته و آورد یم يرو ییبنا يفرسا طاقت و سخت کار به مقدس، یهدف با ،يچند از پس
 در یپ يها رفتن زندان و اشت یطاغوت ضد مبارزات افتنی شدت علت به بعدها. شود یم زین حوزه دروس خواندن

 سپاه ضربت گروه در او ورود و یاسالم شکوهمند انقالب يروزیپ زین و ساواك، انهیوحش يها شکنجه و یپ
 .ماند یم باز مهم نیا از پاسدارن،

 شود یم يگرید نیزر برگ دوران، نیا که آورد یم يرو جبهه به جنگ، يروزها نیاول در ،یلیتحم جنگ شروع با
 .او یزندگ خیتار در

 نیآخر که گذارند یم او عهده بر را یمختلف يها تیمسؤول دهد، یم نشان خود از که یرشادت و اقتیل خاطر به
 یم آن دار عهده بر،یخ اتیعمل از قبل که است،)هیعل اهللا سالم(  االئمه جواد هجده پیت یفرمانده او، تیمسؤول

 .شود

 نجوا را شهادت هیمرث رساند، یم خود سرحد به را يفداکار و ثاریا شکوه که یدرحال بدر، اتیعمل در عنوان نیهم با
 .کند یم

 خود یقلب يآرزو به توجه با مطهرش، جنازه که باشد یم 1363/12/23 روز ن،یآفر افتخار سردار نیا شهادت خیتار
 .گردد یم عییتش مشهد مقدس شهر در ،1364/2/9 خیتار در پاکش، روح و شود یم االثر مفقود نه،یزم نیا در او
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 لیدل نیبهتر

 

 دیشه مادر

 یم درس ییابتدا چهارم کالس تو نیعبدالحس وقتها آن.بود دبستان هم آن و نداشت شتریب مدرسه کی ما يروستا
 .بود خودب شهیهم اش نمره کرد، یم هم کار نکهیا با.خواند

 ».نرم مدرسه گهید نیبد اجازه فردا از«:گفت مقدمه یب آمد، که مدرسه از روز کی
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 باباش.نداشت سابقه هم کباری یحت یدرخواست نیهمچ.میکرد نگاه هم به شده گرد يچشمها با باباش و من
 »؟يبر يخوا ینم یچ يبرا ،یداشت دوست رو مدرسه که تو«:گفت

 کنم، یم يکشاورز برات فردا از بابا«:گفت کرده بغض طور، همان.گرفت را گلوش بغض د،یبگو يزیچ آمد
 ».رم ینم مدرسه گهید یول کنم، یم یبگ يکار هر کنم، یم يخاکشور

 .هیگر ریز زد کدفعهی و گفت را نیا

 .نگفت يزیچ م،یشد اش لهیپ هرچه یول روز آن باشد، افتاده اتفاق یانیجر دیبا میزد حدس
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 کرده کفش کی تو پا شد، ینم یراض ها یسادگ نیا به باباش.برود مدرسه خواهد ینم يجد -يجد میدید بعد روز
 ».يبر يخوا ینم چرا یبگ ای مدرسه، يبر دیبا ای«:  که بود

 ».بگم شما به شه ینم روم بابا آخه«: گفت. آمد کوتاه نیعبدالحس آخرش

 ».بگو من به ننه«: گفتم

 اتاق تو بردمش و گفتم را دستش.کشد یم خجالت دیشا کردم فکر. گفت ینم يزیچ و نییپا بود انداخته را سرش
 »!شده نجس گهید مدرسه اون ننه«: گفت هیگر با و گفت. کردم نوازشش و ناز یکم. گرید

 »پسرم؟ چرا«

 دم،ید يدختر کی با رو پدرسوخته نیا روزید شما، جناب از دور وار،ید به روم«: گفت و آورد ظیغ با را معلمش اسم
 »...داشت

 من شده، نجس مدرسه اون«:گفت باز و شد تر بلند اش هیگر يصدا فقط.بدهد ادامه را حرفش نگذاشت ایح و شرم
 ».رم ینم گهید

 .مینداشت خبر گرید یول کارهاش نیا از است، یطاغوت میدانست یم هم را او.داشت معلم کی تنها دبستان آن

: گفت پدرش حساب، نیهم رو.نداشت هم دروغ کی سابقه یحت ما شیپ نیعبدالحس. گفتم باباش به را موضوع
 ...».مدرسه بره ستین لمیم گهید هم خودم شد، نطوریا که حاال«
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 ." 1 " قرآن گرفتن ادی به جا آن مشیگذاشت فردا از. بود هم مکتب کی دبستان، بر عالوه يآباد تو

 

 یپاورق

 

 یشمس يهجر 1333 سال حوش و حول به گردد یم بر خاطره نیا وقوع زمان -1
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 سرهنگ جناب يالیو

 

 ینیحس کاظم دیس

 خودش یاله هیروح آن، منشأ که نیریش و تلخ يا خاطره. اش يسرباز دوران از کرد فیتعر برام يا خاطره بار کی
 :گفت یم.بود

 صحبت ،ینظام آموزش دوره شدن تمام از بعد. " 1 " رجندیب»چهار- صفر« میرفت م،یشد اعزام که يسرباز اول
 .صبحگاه دانیم تو کردند، خط به را سربازها تمام روز کی. آمد شیپ حرفها نیا و میتقس

 با و داشت یم بر آهسته را قدمها. ها بچه نیب ما آمد خودش پادگان فرمانده که بود نشده شروع میتقس کار هنوز
 رهیخ يسرباز صورت به.ستادیا کدفعهی ستونها از یکی تو. جلو آمد یم و کرد یم نگاه دقت با ها افهیق به.نهیطمأن
 ».رونیب«: گفت آمرانه. کرد نگاه قشنگ را اندامش يپا سرتا. شد

 داشتم يبلند قد من. کرد انتخاب هم را گرید نفر سه-دو طور نیهم

 

 یپاورق
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 در خراسان، استان جنوب در پادگان نیا د،یگو یم یبرونس دیشه که طور همان ارتش؛ یآموزش پادگان -1
 است شده واقع رجندیب شهرستان
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 .داشتم یمظلوم و ییروستا افهیق عوض، در و دهیورز کلیه: ها بچه قول به و

. باشم خونسرد کردم یسع. ستادیا کهوی من کینزد. جلو آمد یم و گشت یم ها بچه يالبال هنوز پادگان فرمانده
 .ییپا تا سر ينگاهها آن از هم بعد و شد قیدق ام چهره يتو

 ».رونیبروب توأم«

 »!حالت به خوش«: گفت سرم پشت از آهسته یکی

 ».نعمت و ناز تو يافتاد گهید« : دمیشن دست نیهم از هم گرید جمله تا سه دو، رون،یب برم صف از تا

 ...».یکن یم فیک آخرخدمتت تا «

 .هیبق يپهلو فرستاد و نوشت را اسمم دار درجه کی صف رونیب

 افسوسش دارن ها يشهر بچه نیا که بدن خوان یم من به ینعمت چه« : دمیپرس خود از.بودم شده کنجکاو یحساب
 »!خورن؟ یم رو

 دم بردمان استوار کی. میشد انتخاب نفر پنج-چهار همه، آن نیب از باالخره.کردند یم نگاهم حسرت با ها یلیخ
 ».ها نیند لفتش رون،یب نیایوب نیبردار رو لوازمتون نیبر عیسر«:گفت. شگاهیآسا

 »رو؟ ما ببرن خوان یم کجا«: که بود شده سؤال برام. شد شتریب ام يکنجکاو باز

. رونیب آمدم و يانفراد ئ سهیک تو ختندیر را لوازمم. بپرسم ازشان را موضوع که نداشتم رفاقت هم گرید يآنها با
 .باال میدیپر و عقبش میگذاشت را ها سهیک.بود منتظر پیج کی

 ادهیپ استوار.ستادیا نیماش ،ییالیو بزرگ خانه کی يجلو بعد قهیدق چند.رجندیب شهر تو میرفت استوار آن همراه
 ».ایب بردار رو ات سهیک«: گفت و من به کرد رو. شد
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 خونه نیا صاحب اریاخت در بعد به نیا از« : گفت ام به. کنارش رفتم هم من. زد را خانه آن زنگ رفت خودش
 ».یکن یم گوش چرا و چون یب گفتن، بهت یچ هر ،یهست

 ئ لنگه دو نیب ،یوضع ساده و مسن بایتقر زن کی. شد باز در م،یبگو يزیچ آمدم. کردم یم نگاهش مبهوت و مات
 من به. نداد زندن حرف مهلت اش به استوار.کرد جابجا سرش رو را اش رفته رو و رنگ و گلدار چادر. بود ستادهیا در

 ».دینک یمعرف(!)  خانم خدمت رو سرباز نیا«: گفت و کرد اشاره

 ».بکنم خوام یم چکار بدم، خوام یم ینگهبان ندارم؛ یچیه ندارم، اسلحه جایا من«: گفتم برود، آمد

 یشخص لباس و ياریب در دیبا هم رو لباسهات نیهم فردا از! خوشه دلت بابا برو«:گفت و کرد يا انهیناش خنده
 ».یبپوش

 ر،یبم: گفت مافوق اگر که مان به بودند داده ادی. بودند دهیکش مان گرده از تمسه معروف قول به ،یآمورش دوره تو
 تاب و تب در هنوز یول. تو رفتم زنه دنبال و کردم گوش را او حرف حساب نیهم رو. يریبم دیبا چرا و چون یب
 !کنم؟ چکار خواهم یم خانم کی خانه تو که بودم نیا

 و رنگارنگ يگلها و اتیح وسعت.کرد یم رهیخ را چشم مجلل، ساختمان کی اتیح طرف آن ،يورود در يروبرو
 .داشت يگرید ییبایز هم کشده فلک سربه يدرختها

 ».ایب دنبالم«:گفت زن

 داد نشانم دوم طبقه تو را یاتاق. ستادیا زن »ها پله راه« يجلو. ساختمان تو میرفت. افتادم راه دنبالش دست به گونه
 ».هستن اونجا خانم«: گفت و

 يسرباز نشد نیا کنم؟ چکار خوام یم هست معلوم« : گفتم اعتراض به
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 ».خانم کی شیپ برم که

 »!پسرم نییپا اریب رو صدات«: گفت التماس حالت به. گفت را نگاهش ترس



٨ 
www.hamketab.ir 

 ».ستین اخالق بد ادیز ،یبکن دیبا چکار گن یم بهت خانم باال، برو«: داد ادامه و انداخت باال به ینگاه اضطراب با

 »کنم؟ چکار دیبا آخه«: دمیپرس باز

 توانستم ینم که يجور بود، باز قشنگ اتاق در. رفتم باال ها پله از کنم، کسرهی را فمیتکل بدهد،تا جواب دیترس انگار
 با. آوردم رونشانیب و کرد باز را هام نیپوت بند. انداختم اتاق کف یمتیق و دستباف يفرشها به ینگاه. بزنم در

 .جلوتر رفتم قدم دو ،یکی اطیاحت

 ».اهللا ای«

 »!اهللا ای، اهللا ای«: گفتم دوباره.امدین ییصدا

 »!تو ایب ه؟یچ گهید گفتنت اهللا ای! بخوره رو سرت«: شد بلند یجوان زن يصدا بار نیا

 ».برخودت توکل ایخدا«: گفتم لب ریز. بودم دل دو و مردد

 .دمید چه یکن یم فکر. شود نیزم پخش بود مانده کم. رفت یاهیس کهوی چشمام دمید که يزیچ از. تو رفتم

 حال و ظیغل شیآرا کی با بود، نشسته»ژوپ ینیم«:زمان آن اصطالح به و حجاب یب زن کی مبل، يرو اتاق، گوشه
 .شد عرق سیخ تنم تمام. هم يرو بود انداخته یعیطب و يعاد یلیخ هم را پاهاش! زن بهم

 دنده آمدم، خودم به یوقت. نگفت یچیه چون بود، کرده درك مرا يهوا و حال انگار هم کهیزن. برد ماتم لحظه چند
 .برداشتم را یگون نبسته، بسته را نبدها. کردم پام را ها نیپوت. رونیب زدم اتاق چطوراز دمینفهم و گرفتم عقب
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 »!گرد بر ؟ير یم يدار کجا بزمجه يآها«

. بود دهیپر يچادر زن صورت از رنگ. نییپا آمدم یکی تا دو را ها پله. نشد حجاب یب زن پورت و هار بدهکار گوشم
 ».زنه یم صدات داره خانم«: گفت دستپاچه. رونیب دیدو دنبالم. اتیح يتو رفتم و نکردم یتوجه اش به ادیز

 »!ادیب در جونش تا بزنه صدا نقدریا«

 »!ها کشنت یم ،ينر اگر«:گفت

 »!جهنم به«:گفتم یعصب



٩ 
www.hamketab.ir 

 .دیدو یم داشت باًیتقر دنبالم هم چارهیب زن و رفتم یم من

 کدوم چهار-صفر پادگان«: دمیپرس ازش.ستادیا هم زن. ستادمیا کدفعهی. ستمین بلد را پادگان آدرس آمد ادمی در دم
 »طرفه؟

 »؟یخواه یم یچ يبرا« :گفت زده بهت و رانیح

 ».کنم فرار دره -جهنم نیا از خوام یم«: گفتم

 تو به رو زیچ همه نیبهتر و غذا، نیبهتر پول، نیبهتر بهت نجایا ه؟یچ کارها نیا جان، پسر کن رحم ات یجوان به«
 ».یکن یم فیک دن، یم

 ».نکنم یفیک نیهمچ اهیس سال هفتاد خوام یم ننه، نه«

 يتو زدم خانه از و شدم گرفتن آدرس الیخ یب برگردم، دوباره که کند منصرف خواهدمرا یم زن دمید یوقت
 .شد یم رد سرعت با و آمد یم ینیماش یگاهگاه فقط. زد یپرنم پرنده و بود خلوت که یابانیخ ابان،یخ

 .تو رفتم و کردم دایپ را پادگان بود طور هر روز آن

 آنجا من که بود سرهنگ کی خانه خانه، آن. آمد جوش به شتریب خونم شد، رمیدستگ پادگاه تو که ییزهایچ از
 یب و یطاغوت سرهنگ جناب کیهمسر که زن آن مخصوص خدمتکار شدم یم. کردم یم دایپ را گماشته حکم

 !بود رتیغ
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 آن آخر دست. نشدند من فیحر وابداً اصالً یول جا، همان ببرنم دوباره که بودند دنبالم يروز سه دو حال، هر به
 یغلط هر که ستین بابا -ننه خونه ارتش بفهمه تا دیکن هشیروتنب پدرسوخته نیا«: گفت تیعصبان با سرهنگ

 ». بکنه خواست، دلش

 نوبت، کی يبرا نفر چهار هم آن تازه بودند، نظافتشان مأمور نفر چهار شهیهم که میداشت جا آن توالت تا هجده
 .کنم زیتم را توالتها همه ییتنها خودم ه،یتنب عنوان به شد قرار. بردند یم را گرید نفر چهار باز يبعد نوبت

 آمد سرگرد که بودم کار گرماگرم هشتم، روز صبح. هم سر پشت تنها و تک کردم، را کار نیا تمام هفته کی
 »نه؟ ای اومده سرعقل! یدهات بچه ها،« : گفت تمسخر به و کرد يدار غرض خنده. سروقتم
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 ناز اون قدر«: داد ادامه قبل از تر يکفر. کردم یم نگاه چشماش يتو يسربلند و افتخار کمال با. ندادم را جوابش
 »نه؟ ،یفهم یم حاال را خوش یزندگ اون و ونعمت

 »نه؟ جا، همون يبرگرد يدار دوست انگار«: گفت باز. کردم یم نگاهش بر و برّ

 که کردند یم کمکم) هیعل اهللا سالم(  زمان امام و خدا لحظه آن تو قتاًیحق. گرفتم نیآست سر با را ام یشانیپ عرق
 يبد سطل اگر سرگرد، جناب سهله که توالت تا جدهیه نیا« : گفتم مطمئن و جمع خاطر.باختم ینم را خودم
 آخر تا و ابون،یب تو زیبر ببر بشکه، تو يکرد یخال که بعد بشکه، تو کن یخال رو ها کثافت نیا همه یبگ و دستم
 ».گذارم ینم پا گهید خونه او تو یول کنم، یم قبول لیم کمال با باشه، نیهم کارم هم يسرباز

 »ن؟یهم حرف«: گفت یعصبان

 ...» .رم ینم اونجا دمیبکش اگر«: گفتم

 

18 

 

 آمدند کوتاه آخرش شوند، ینم مسلکم و اعتقاد فیحر دندید یوقت.گذاشتند جا همان یهیتنب مرا روز ستیب حدود
 ." 1 " خدمات گروهان فرستادنم و

 

 یپاورق

 

 است بوده1341/6/13 خیتار در ،یبرونس دیشه يسرباز شروع -1
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 شب آن راز و یبرونس ناکام فاطمه
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 یبروسن دیشه همسر-

 یزندگ از شتریب هرچند. داشت را خودش خاص ینیریش ازدواج، اول يروزها. بود هفت و چهل و صدیس و هزار سال
: کرده ازدواج من با چرا دمیفهم یم کم کم. شدم یم آشنا شتریب او هیوروح اتیاخالق با گذشت، یم مشترکمان

 .است گشته یم یمذهب خانواده کی دنبال هم او و بود یروحان پدرم
 

 به.کرد یم کار آن و نیا يبرا اش همه.متر کی یحت نداشت، نیزم خودش. کرد یم يکشاورز روستا يتو وقتها آن
 .یراض هم یلیخ و بود قانع آورد یم در یزحمتکش از که ینان همان

 کرد؛ یم فرق بودم، دهید که گرید يها رساله با هم اش رساله. داشت را امام حضرت ئ رساله ازدواج اول همان
 .داشت ینیسنگ مجازات گرفتند یم اگر بود، آن جلد يرو امام خود عکس

 مطمئن افراد به داد یم را آنها. داشت را امام يکتابها از ییتا چند پدرم
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 یم که شبها. نیعبدالحس يبرا بود ساخته خدا را نهایا انگار.کرد یم انقالب خط تو هم يگرید يکارها.بخوانند که
 ییگو نهایهم. بود درس کالس حالت یعنی. گفت یم امام گرید يکتابها از و خواند یم رساله براش پدرم خانه، آمد

 .زد یم موج شوق و ذوق نگاهش تو داد، یم گوش یوقت.کرد یم رونیب او تن از را کار کروزی یخستگ

 کی بار کی. شناخت ینم پا از سر زها،یچ طور نیا يبرا. بود پروا یب هم یحساب.مبارزه خط تو افتاد زود یلیخ
 نیا سابقه. خودمان خانه آوردش نیعبدالحس شب،. میرژ هیعل کرد یسخنران مسجد تو. ما يروستا بود آمده یروحان
 .شد هم شتریب بعدها کارهاش جور

 .آمد شیپ یاراض میتقس صحبت که شد شروع یموقع از اش مبارزه اصل میبگو اگر نباشد راهیب دیشا

 یلیخ امالك و ملک میتقس از ها یبعض. حسن بود گذاشته را اسمش که پسر کی م،یبود شده هم دار بچه وقتها آن
 یم را خودش خودش،. آمد ینم لبش به خنده یحت. شد شروع روزها همان را اش یناراحت یول او. بودند خوشحال

 »!نداره یناراحت که بدن نیزم ها ییروستا به بخوان اگه«: گفتم یم خودم شیپ.بودم شده جیگ پاك من. خورد

 .هستند شاد گرانید دمید یم که شد یم شتریب یوقت ام يکنجکاو
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 »ناراحت؟ شما و هستن خوشحال ها یبعض چرا«:گفتم اش به بود، دمغ یلیخ که بار کی

 نجس خوان یم رو یچ همه شه، یم خراب یچ همه«: گفت فقط. نداد یواضح جواب.هم به دیکش را شیاخمها
 »!کنن

 تو نیایب«:گفتند را یاهال همه. روستا آمدند دولت طرف از نفر چند روز کی.شد یقطع ملکها میتقس صحبت باالخره
 ».يآباد مسجد

 زور به نکهیا نه. خواستند یم را مردها و رفتند یم کی به کی را ها خانه
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 جانیه نگاهش. شد دایپ نیعبدالحس کله و سر کدفعهی اوضاع و وضع همان تو. مسجد بروند کردند یم دعوت ببرند،
 و پستو کی تو رفت. خوردم جا. شود میقا خواهد یم دمیفهم تازه. رفتم دنبالش.صندوقخانه تو رفت عیسر. بود زده

 ».ستمین من بگو اومدن، نایا اگه«:گفت

 .بود شده گرد چشام

 »!؟یستین بگم«

 ».دونم ینم بگو کجاست، دنیپرس اگرم. ستمین بگو آره،«

 نیا آخه«: گفتم پرخاش به. آوردم جوش یحساب و درست گرید جا آن. بودم ناراحت ینفهم ،یبفهم روزه، چند نیا
 »!؟یش یم میقا شما رن،یبگ نیزم و آب رن،یبگ ملک خوان یم همه! ه؟یبساط چه

 نگذشته لحظه چند.رونیب آمدم. است ناراحت دانستم یم یول. دمید ینم را اش چهره پستو یکیتار تو.نداد را جوابم
 ».ستین« گفتم.او یپ بودند آمده.در دم رفتم زود.زدند در بود،

 چهار سه،.نگذاشتند راحتمان روز آن. کردم رد هم را آنها دنبالش، آمدند ده يها بزرگتر بعد، ئ قهیدق چند.رفتند
 ».ستین«: گفتم آمدند، مسجد از هم گرید بار

 ».دونم ینم گفتم یم کجاست؟ دندیپرس یم هرچه«

 ستین ادمی خوب.کردند میتقس را ملکها تمام هم باالخره. نکرد یآفتاب روستا تو را خودش نشد، تمام آنها کار تا
 در اسمت به." 1 " ملک ساعت دو«:که آمدند هم روستا يبزرگترها او، شیپ آمدند برادرش و پدر یحت
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 یپاورق

 

 ينهایزم نیب ما یمیتقس ساعت 24 از آب ساعت کی معادل که را ینیزم مقدار بود؛ مرسوم آنجا که طور آن -1
 یم ساعت 24 از یمیتقس آب ساعت دو ملک، ساعت دو و ملک؛ ساعت کی: گفتند یم اصطالحاً شد، یم يکشاورز

 شد
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 ».ریبگ و ایب اومده

 ».خوام ینم«:گفت یم

 ».ها یباش تیرع دیبا يدار عمر تا ،يرینگ اگه«

 »...نداره یبیع«

 یم.رندینگ نهایزم از که کرد یم قیتشو را آنها یحت. نشد که نشد یراض آوردند، استدالل و لیدل یهرچ
 ».يدار رو خودت اریاخت شما ما؟ به يدار چکار شما«:گفتند

 به بدهند خواستند یم که ینیزم همان بود؛ نیزم صاحب ن،یعبدالحس شیپ آمد که ينفر نیآخر
 برات مادر ریش از باشه، شما مال که ام یراض من گرفتن، زور ما از حاالکه ر؛یروبگ نیزم برو نیعبدالحس«:گفت.ما

 ».تر حالل

 نایا بوده، سرپرست یب میتی بچه چند مال ها ملک و آبها اون از چقدر که يدار خبر خودت شما«:گفت جوابش تو
 ».کرد يکار شه ینم را میتی حق ،یباش یراض هم شما اگه کردن، یقاط با رو همه

 يزیچ«:گفت و همه دست به ختیر را یپاک آب روز کی هم باالخره. نکرده قبول را نیزم چرا که دمیفهم کم کم
 ما صالح و ریخ فکر تو هم سوزن سر کی اونا. خوام ینم رو يزیچ نیهمچ من نجسه، در نجس بده، طاغوت که رو
 ».ستنین
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 یم در مردم سر ییبال چه کارهاش نیهم با. " 1 " کنه لعنتش خدا«:گفت یم ظیغ با م،یشد تنها که هم یوقت
 »!آره

 رفت و باال زد را ها نیآست باز نیعبدالحس. بودند شده دار نیزم خودشان قول به ها یلیخ افتاد، ابیآس از که آبها
 حسن،.آن و نیا يبرا يکشاورز

 

 یپاورق

 

 بود مخلوع شاه ،یبرونس دیشه منظور -1
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 مواظب یلیخ دیبا امروز از«: گفت آمد کردند، برداشت یاهال که را گندم محصول نیاول.بود ماهش هفت اولم، فرزند
 ».یباش

 »یچ مواظب« :گفتم

 نون ذره کی یحت که یباش حسن مواظب خودت، از شتریب دوما ،ينخور يزیچ بابام خونه خودت که اوالً«: گفت
 ».ندن بهش

 »!شود؟ یم مگر«: گفتم ام زده تعجب يصدا با

 ».شونه بچه یناسالمت«:دادم ادامه و کردم اشاره حسن به

 ».باشه جمع حواست شما ستم،ین یراض من اصالً نه«

 آنها به گفت، یم من به که را ییزهایچ.یحجت اتمام به پدرش خانه رفت هم وقت همان.قاطع و بود محکم لحنش
 .نخورد يزیچ پدرش خانه بعد به آن از هم خودش. گفت هم

 قبل، يها دفعه برعکس.ارتیز يبرا مشهد طرف افتاد راه و بست را لشیبند و بار روز کی.دیرس راه از زیپائ کم کم
 .رفتنش دیکش طول یلیخ بار نیا
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 من و دیرس ازش يا روزنامه کی باالخره. بودم شده دلواپس یحساب. نداشتم قرار و آرام. گذشت يروز پانزده ده،
 تر شکفته خواند، یم شتریب هرچه. کرد باز را نامه.بود شده نوشته را پدرم اسم هم پاکت پشت. دمیکش یراحت نفس

 من نوشته«: گفت و شد ام رهیخ کرد بلند را سرش. خواند آخر تا را نامه. نوشته یچ بدانم شد یم رمید.شد یم
 تو من یهرچ ن،یندار دوست هم اگر.مشهد نیبفرست رو دخترتون ن،یدار دوست اگر گردم، ینم بر روستا گهید

 ».شهر نیبفرست رو ام بچه فقط ن؛یبفروش نیخوا یم یچ هر شما، مال اش همه دارم ام یزندگ و خونه

 واقعاً یزندگ شده، درست روستا تو که یوضع نیا با«:گفت. خواند گرید بار کی را نیعبدالحس آدرس.بست را نامه
 ».مشکله
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 رو پامون و دست اهللا شا ان هم ما شهر، نیبر زودتر یچ هر بهتره شما«: گرفت را حرفش دنبال و شد قیدق من به
 ».ستین ماها مثل موندن يجا گهید ده نیا م؛یآ یم شما سر پشت و میکن یم جور و جمع

 هم يزیچ که را، لیوسا یباق. طلبکارها به میداد و میفروخت را لمانیوسا از یبعض.میشد کار به دست روز همان از
 .میشد یراه پدرش امرزیخداب با.میبشو مشهد یراه که بود مانده فقط حاال.کردم جور و جمع شد، ینم

 برام. است شهر نینش انیاع اصطالح به قسمت دمیفهم م،یدیرس یوقت. بود پاستور ابانیخ آباد، احمد تو آدرس
 .کرده دایپ چطور را آنجا که بود شده سؤال

 صحبت که خودش با. بود يباز پا و دست و خوب يجا.باشد دربست که کردم ینم فکر. خانه میدیرس باالخره
 ماندگار مشهد تو خواهد یم نیعبدالحس بود دهیفهم یوقت. نهاستیزم صاحب همان مال خانه آمد دستم کردم،
 ».شما مال خونه نیا«: بود گفته. خانه همان تو بودش برده شود،

 ».نیبش یمجان جا نی،همیکن پا و دست يکار ت خود يبرا تا پس«: بود گفته نهایزم صاحب.بود نکرده قبول

 »؟يکرد دایپ کار حاال«:دمیپرس ازش

 ».آره«: گفت و دیخند

 »ه؟یچ کارت«:دمیپرس زود
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 ».شدم مشغول جا فعالًاون هست، یفروش يسبز کی کوچه نیهم سر«: گفت

 یم دیبا باالخره یول.بود سخت اش به کردن عادت. میکرد شروع را دیجد یزندگ ما و برگشت روز همان پدرش
 .میساخت

 یخوش دل دمیفهم یم شد، یم کارش از حرف که وقتها یبعض. بود مشغول یفروش يسبز يتو ماه دو کینزد
 نشم، حروم مال گرفتار که کردم فرار یاراض میتقس از من نه،یسنگ یلیخ برام کار نیا«: گفت آمد روز کی. ندارد

 ».نداره ده از یکم انگار هم جا نیا یول

 »چرا؟«: دمیپرس

 که آب تو زهیر یم رو ها يسبز ست،ین یدرست یآدم هم فروشه يسبز. دارم کار و سر ادیز حجاب یب يزنها با«
 ».بشه تر نیسنگ

 ».رم ینم گهید فردا از«:داد ادامه و دیکش یآه

 »؟یکن یم چکار جا، اون يبر ينخوا اگه«: گفتم

 ...».مهیخداکر نباش، ناراحت« :گفت

 چقدرت يروز جا نیا«: گفتم اش به. بود شده مشغول یاتیلبن کی تو آمد، که ظهر. کار دنبال رفت باز صبح فردا
 »دن؟ یم

 ».ده یم تومن10 يروز بهتره، یفروش يسبز از« :گفت

 را لشیدل خواستم. شد شیدایپ آمد، یم دیبا که یوقت از زودتر ظهر، از بعد روز کی. یاتیلبن رفت يروز پانزده ده،
 !کلنگ کی و بود لیب کی: دستش يتو لیوسا به افتاد چشمم بپرسم،

 »؟یگرفت یچ يبرا رو نایا«

 ».سرگذر برم و شم بلند فردا از خوام یم معصوم چهارده و خدا ياری به»

 کارشان دانستم یم. بودم دهیشن »سرگذ« يکارگر از ییزهایچ
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 »!که داد یم ادیز هم مزد بود، خوب کارش که هیاتیلبن نیا«:گفتم اش به. است سخت یلیخ

 ».بدتره فروشه يسبز او از باز یکی نیا«: گفت. داد تکان طرف آن و طرف نیا را سرش

 »چطور؟«

 تازه فروشه، یم باالتر متیق به و کنه یم خوب جنس یقاط رو بد جنس داره، غش کارش تو کنه، یم یفروش کم«
 »!باشم خودش لنگه منم خواد یم که نهیا بدترش همه از کشه؛ یم سبکتر نمیهم

 »!بدتره اون از نونش نیا« : داد ادامه ظیغ با

 کی الحمدهللا«: گفت برگشت، کار سر از شب آخر بعد، روز چهار سه،. سرگذر خودش قول به رفت زود، صبح فردا از
 ».سرکار ببره خودش با منو که شده دایپ بنا

 »ده؟ یم چقدر يروز«: گفتم

 ».تومن ده«

« : گفت.گفتم اش به هم را نیهم. سوخت یم دلم کردم، یم سهیمقا که یاتیلبن کار با. داشت کندن جان کارش
 ...».اوناست کار از بهتر یلیخ ه،یحالل و پاك نون ،یزحمتکش نون ست،ین يطور چیه

. گرفت یم هم شاگرد گرید حاال و »اوستا« شد خودش يبرا کم کم و افتاد جا ییبنا کار نیهم تو کم کم
 .شد قبل از بهتر هم دستمردش

 آورده هم يگرید يزهایچ و دهیچک ماست لویک سه دو، و نان بغچه کی. دنمانید بود آمده روستا از مادرش روز کی
 .برامان بود

 »بخورن یکمی تا يداد یم امان: گفت مادرش. آشپزخانه برد زود و برداشت را همه نیعبدالحس

 بعداً اهللا شا ان ست،ین اش گرسنه یکس حاال«: گفت و کرد تشکر
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 ».میخور یم

 برد را گرید يزهایچ و نان بغچه عیسر حرم، رفت که مادرش. میبزن دست حسن و من گذاشت نه و خورد خودش نه
 داد اجازه تازه وقت آن.شناخت یم که ریتافق چنا به داد و کرد حساب را پولش ، وزنش اندازه به. دیکش و مغازه تو

 .نشدنش ناراحت مالحظه خبردارشود، انیجر از سرسوزن کی نگذاشت هم را مادرش.میبخور ازشان

 جا نیهم ده، يبر خواد ینم«: گفت اش به نیعبدالحس زد، رفتن از حرف یوقت.ماند ما، شیپ روز چند رزنیپ
 ».بمون خودم يپهلو

 »کنم؟ چکار رو بابات«

 ».شهر مشیآر یم اونم«

 افتاد راه. نشد یراض یول مادرش. زد یم را یمیتقس ينهایزم جوش شتریب بماند، مادرش داشت دوست دل ته از
 به و کند یم راجمع يآباد ينوجوانها جا همان. ردیبگ خبر پدرش از که روستا رفت هم نیعبدالحس. روستا طرف
 ».دم یم را خرجش خودم من بخونه، یطلبگ درس مشهد ادیب بخواد که شما از هرکدوم« : دیگو یم شان

 آن از. نوشت هیعلم حوزه تو را اسمشان. شهر آمدند نیعبدالحس با. بودند کرده یراض را مادرشان و پدر آنها از تا سه
 حوزه، يدرسها خواندن به کرد شروع هم خودش. داد یم را شان یخرج باشند، خودش يها بچه نکهیا مثل بعد، به

 .مبارزه توخط بود افتاده یحساب هم وقتها همان. درس شبها و کار روزها
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 مانیزا درد که بودم پدرم خانه روز کی. یزندگ يبرا شهر، بودن آمده هم مادرم و پدر و بودم شده حامله من
 يخوا یم« : گفت اش به مادرم. گرفت نیماش رفت عیسر نیعبدالحس.  غروب ودم بود رمضان مبارك ماه. گرفتم
 »؟یکن چکار

 ».قابله دنبال رم یم منم اونجا، نیبر شما اد؛یب ایدن به خودمون ي خونه ام بچه خوام یم«: گفت

 رفت داشت، يموتورگاز کی که هم خودش. میافتاد راه و میشد سوار ییتا سه. بود شمانیپ هم روستا يزنها از یکی
 .قابله دنبال
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 یم موج ینگران مادرم نگاه تو. دیایب زودتر قابله کردم یم خدا وخدا دمیکش یم درد طور نیهم من.خانه میدیرس
 باز را در که رفت عیسر. اوردیب در بال خواست یم انگار د،یراشن در يصدا یوقت. گرفت ینم آرام آن کی. زد

 .برگشت یخوشحال با بعد یکم.کند

 .:اومدن قابله خانم«

 ایدن به کردم یم را فکرش آنکه از تر راحت بچه،. داشت یسبک دست خودمان قول به.بود يموقر و نیسنگ خانم
 .کن پر چشم و قشنگ دختر کی آمد،

 و زد يلبخند قابله خانم. گرفتم ینم صورتش از چشم.بود بیعج هم خودم يبرا اش قواره و قد و افهیق
 »ن؟یبگذار نیخوا یم یچ رو بچه اسم«:دیپرس

 »هیخوب یلیخ اسم فاطمه، نیبگذار رو اسمش«: گفت خودش.میبگو چه ماندم آن کی

 وهیم ظرف و يچا ینیس با. رونیب بود رفته اتاق از مادرم.  بودم دهیند یادب با و يبرخورد خوش آن به قابله،
 .نخورد. کرد تعارف و او يجلو گذاشت. برگشت
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 ».شه ینم که نینخور اگه ن،ییبفرما«

 »خورم ینم ممنون، یلیخ«

 .رفت و کرد یخداحافظ بعد یکم. نزد یچیه به لب م،یکرد اصرار هرچه. آورد هم گرید يزهایچ مادرم

 یم یه مادرم م،یبود نیعبدالحس نگران مان همه. سه کینزد دیرس ساعت يها عقربه. بود گذشته مهین از شب
 »!الیخ یب قدر نیا آدم آخه« :گفت

 .باشد افتاده یاتفاق شیبرا نکند: که زدم یم را نیا جوش و حرص یول من

 ».خودشه حتماً«: گفتم زود.شد بلند کوچه در يصدا سه، ساعت باالخره

 قابله شما! جان خاله«: دمیشن یم را صداش. سرزنش به کرد شروع. نداد اش به آمدن مهلت. اطیح تو رفت مادرم
 »...فتهیب یاتفاق هی نکرده يخدا یگ ینم آخه! ؟ير یم خودت و یفرست یم رو
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 من به خاله، اومد گهید که قابله«:گفت اش به نیعبدالحس اتاق، تو باالخره.کرد پرخاش زیکری مادر خانه، تو دیایب تا
 »ن؟یداشت چکار

 .بچه رختخواب کنار آمد زود. مادرم به نداد زدن حرف امان گرید

 جدا بغلش از را بچه. ختیر یم اشک يبهار ابر از باران مثل! هیگر ریز زد کهوی. کرد بلندش و گرفت را اش قنداقه
 .کرد یم هیگر و بود شده او رهیخ طور نیهم. کرد ینم

 »؟یکن یم هیگر یچ يبرا«

: گفتم شد، آرامتر که یکم. است ادیز شوق از دیشا کردم یم فکر. بود یعیطب ریغ برام اش هیگر.نگفت يزیچ
 ». میبگذار فاطمه را اسمش ما که خواست یم قابله خانم«
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 فاطمه رو اسمش باشه، دختر اگه بودم کرده تین بکنم، خواستم یم کارو نیهم منم«:گفت يآلود غم يصدا با
 ».بگذارم

 ».نخوردن یچیم،هیآورد که یهرچ وه،یم ،يچا ما ن،یعبدالحس یراست«:گفتم

 ».خواستن ینم يزیچ اونا«: گفت

 .باشد شده پژمرده که بود یگل مثل. داشت يگرید يهوا و حال.رمن کنا گذاشت را بچه

 یم. کرد یم هیگر ماها چشم از دور گرفت، یم بغل را بچه وقت هر. داشت را هوا و حال همان شب، آن از بعد
 فاطمه رو بچه اسم چون«: گفتم یم خودم شیپ.دارد) هایعل اهللا سالم( فاطمه حضرت به يادیز عشق دانستم
 ».رهیگ یم اش هیگر و افته یم حضرت ادی حتماً م،یگذاشت

 به هرچه. قابله دنبال به میرفت یم دیبا آن از قبل و حمام مشیبرد یم دیبا.گذشت یم فاطمه عمر از روز پانزده
 ».خواد ینم«: گفت برود، میگفت نیعبدالحس

 ».باشه دیبا قابله آخه«

 »حمام نیببر را بچه خودتون آد، ینم گهید قابله« : داد یم جواب یناراحت با
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 .میشست و حمام میبرد را بچه مادرم با روز آن.نرفت هم آخرش

 »خوبه؟ اهللا شا ان که حالت«:گفت و آمد روز نیب. بودم تنها فاطمه با خانه تو بعد، روز چند

 »؟یچ يبرا آره،« :گفتم

 ».جا اون میبر و میکن جمع رو بساط و بند خوام یم مادرت، کینزد کردم اجاره خونه کی«:گفت
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 »اجاره یب خونه خوبه، که خونه نیهم م؟یبر يخوا یم چرا«: گفتم.بود شده گرد چشمام

 ».بهتره یباش مادرت کینزد ،ییتنها جا نیا شما و کنه یم هیگر یلیخ بچه نیا نه،« :گفت

 »یباش فاطمه مواظب یلیخ خوام یم« :داد ادامه و کرد مکث

 ...لیوسا کردن جور و جمع به میکرد شروع

 از هست، یدربست که خونه نیا«: گفت او، شیپ آمد.شد ناراحت م،یبرو میخواه یم بود دهیفهم یوقت صاحبخانه
 »؟يبر يخوا یم چرا ،یچیه نه میخوا یم هیکرا که هم شما

 ».میش ینم شما مزاحم نیا از شتریب گهید«

 ».يبر خواد ینم بمون، جا نیهم ست،ین یزحمت که ما يبرا! نیعبدالحس یمزاحمت چه«

 .میرفت و میبرو که بود کرده کفش کی پاتو نکرد، قبول

 چقدر نیا!ماشااهللا«:گفت یم دش،ید یم کس هر. مانست یم ساله سه دو، بچه کی امابه بود، شده ماهه نه فاطمه
 ».خوشگله

: دمیپرس.راگرفتم مچش کرد، یم هیگر و بود کرده بغل را بچه نیعبدالحس که بار کی. جذاب و بود، روشن صورتش
 » ؟یناراحت بچه نیا يبرا چرا شما« 

 ».دارم دوستش یلیخ است فاطمه اسمش چون دارم، دوستش ،یچیه«:گفت.نمینب را کردنش هیگر کرد یسع
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 مخصوصاً.است مانده ذهنم يتو روز ییروشنا از تر واضح هم هنوز اش خاطره.داشت يسرّ چه بچه آن دانم ینم
 .کرد فوت هم بعدش روز چند و بود، شده ضیمر که یوقت عمرش؛ آخر يها لحظه

. کرد درست قبر سنگ کی قشنگ بزرگ، يآدمها مثل قبرش، يبرا. کرد دفن وخودش دیپوش کفن خودش را بچه
 ».یبرونس ناکام فاطمه«: دیسیبنو بود گفته هم سنگ رو

 

 .هاشد جبهه یراه نیعبدالحس جنگ، شروع و انقالب يروزیپ از بعد.گذشت یسال چند

 یم که هاش يهمسنگر سراغ رفتم یم یگاه گاه. شد ینم يخبر ازش و گذشت یم يادیز مدت وقتها، یبعض
 عکس.داد نشانم یعکس ها، یجیبس از یکی رم،یبگ خبر باررفتم کی.دمیپرس یم نها آ از را احوالش. یمرخص آمدند

 يآقا جا نیا خانم، حاج دیکن نگاه«: گفت. بودند نشسته دورش که گرید ي رزمنده تا چند و بود نیعبدالحس
 ».کردن یم فیتعر شما مانیزا از یبرونس

 »!کنه یم چکارها یبرونس يآقا«: گفتم یناراحت با ،یسرخ به زد صورتم کردم، گم رو وپام دست آن کی

 که هیچکار نیا آخه«:گفتم یم اش همه. بود شده یعصبان یلیخ دستش از. آمدم و کردم یخداحافظ بعد یکم
 »!بزنه؟ حرف من مانیزا از هیبق يبرا نهیبش

 یخستگ یحساب و درست ندادم مهلتش. آمد جبهه از بعد وقت چند
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 و نیا يبرا نیبر شما که هیزیچ هم مانیزا یعنی«: گفتم معترض و ناراحت. دمیکش شیپ را انیجر آن حرف. درکنه
 »!د؟یکن صحبت اون

 »زدم؟ یم حرف مورد کدوم از من یدون یم شما« : گفت و دیخند

 ».نه«:گفتم.بودم نکرده فکر یحت اش به
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 »زدم یم حرف فاطمه دخترم انیجر از من« :گفت و دیکش یآه. تونگاهش آمد اندوه و حزن.رفت لبش از خنده

 یم کوچکمان دختر فوت از سالها. گفته یچ بدانم که نیا توصرافت افتادم. شد کیتحر ام يکنجکاو کدفعهی
 تولد وتو شب آن يتو يسرّ دیبا که زدم یم حدس وقتها یبعض. بود من همراه شهیهم یول اش خاطره گذشت،
 .گرفتم ینم را اش یپ ادیز یول باشد، فاطمه

 که بود غروب از قبل روز اون« :گفت.خواستم یم من که يطور آن و کامل طور به نه اما.کرد فاش را سرش باالخره
 »هست؟ که ادتی قابله، دنبال رفتم من

 ».خودمان خونه میرفت ما که آره،«: گفتم

. دمید رو طلبه يدوستها از یکی رفتم، یم داشتم که همونطور« : گرفت را حرفش یپ.داد تکان نییپا به رو را سرش
 شد ینم گهید یعنی باشم؛ حتماً من بود الزم که اومد شیپ يضرور کار کی ه،یاعالم پخش انیجر تو وقت اون
 ...رفتم باهاش و خدا به کردم توکل. " 1 " کرد شیکار

 داد يا: گفتم خودم با.افتادم قابله ادی کهوی شب مین و دو دو، ساعت که بگم قدر نیهم.مفصله شب اون انیجر
 !ببرم قابله بود قرار من! دادیب

 

 یپاورق

 

 به خدمت يبرا. هست و بوده اند، شناخته یم را او که ییآنها همه زبانزد یبرونس دیشه وخلوص پاك تین -1
 خودش مشکالت نیدتریشد انقالب خاطر به که نیا و.شناخت ینم پا از سر قتاًیحق طاغوت، میرژ با مبارزه و انقالب

 ما يبرا بود یعیطب امر کی کند، فراموش را
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 مادر یوقت. خونه رسوندم را خودم زود. نیکرد بوده کار هر خودتون شما و گذشته کار از کار گهید که دونستم یم
 يرو به یول باشه، کار يتو يسر ریبا که شد دار خبر شستم کارت؛ دنبال ير یم و یفرست یم رو قابله: گفت شما

 ».اوردمین خودم
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 از کس چیه شب او که یدون یم« : داد ادامه و دیکش یآه. بود اشک سیخ چشمهاش. شد ساکت نیعبدالحس
 شما يبرا رو یک چیه من شب اون یعنی. نرفتم که قابله دنبال برم دیبا دونستم یم من فقط نداشت، خبر ما انیجر

 ».ما ي خونه بود آمده خودش بود، یک هر خانم او نفرستادم،
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 يآباد مسجد تنها

 

 ییرضا رضا محمد االسالم حجت

 کار مشغول سخت يکشاورز ينهایزم تو روز کی. نداشتم شتریب سال هفده شانزده، هنوز وقتها آن ش،یپ سالها
 ." 1 " بود دهیشن يادیز يزهایچ او، پاك تین و خلوص، ي درباره. رفتم یم خودم راه به داشتم من. بودم

 روز ای. کردند ازش یگرم استقبال برگشت، يسرباز از یوقت مثالً. دارند دوستش یلیخ هم يآباد اهل دانستم یم
 .بودند گذاشته تمام سنگ همه ازدواجش،

 نیهمچ داشتم دوست هم بیعج. بزنم حرف باهاش بود امدهین شیپ کینزد از حاال تا یول داشتم، خبر را نهایا
 !اورمیب در بال یخوشحال از بود مانده کم زد، صدام یوقت روز آن که بود نیهم يبرا دیشا. بدهد دست یفرصت

 

 یپاورق

 

 وجود با خواند، یم يآباد مسجد تو را نمازش مثالً بودم؛ دهید هم يادیز يزهایچ ،یپاک و اخالص نیا از البته و -1
 و خواند یم نماز تنها و تک که دمید یم مسجد در را او خودم بارها ؛یجماعت نماز ونه میداشت يشنمازیپ نه نکهیا

 گرفت یم ام هیگر او حال و شور از اریاخت یب کردم، یم نگاهش انهیمخف که یگاه دیآ یم ادمی یحت
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 ».ایب« : گفت اشاره با و کرد بلند دست برام

 وقت انگار.کنار گذاشت را لشیب. دادم یدستپاچگ با را جوابش. کرد سالم. اش به رساندم را خودم چطور دمینفهم
 معلوم«: گفتم یم خودم با. بود شده درست ذهنم تو سؤال جور هزار. مینشست هم با جا همان. بود استراحتش

 »داره؟ چکارم ستین

 !ییحرفها چه زدن، حرف به کرد شروع باألخره

 اش، یجوان سن آن با.من حتینص به دیرس تا زد حرف بودن یانقالب از و مبارزه از و گفت، نید به يبندیپا و نید از
 چه و بدهم انجام دیبا را ییکارها چه باشم، دیبا ییزهایچ چه مواظب که گفت یدلسوزم و مهربان پدر کی مثل

 ." 1 " نروم هم برش و دور یحت را، ییکارها

 خودم به و شد تمام شیحرفها یوقت. کردم ینم حس را زمان گذشت اصالً که زد یم حرف صفا و حال با قدر آن
 .ام نشسته آنجا که است ساعت دو ،یکی دمیفهم تازه آمدم،

 .کار به کرد شروع و برداشت را لشیب دوباره شد، تمام که صحبتش

 در رفتم، و کردم یخداحافظ ازش. نگذاشت باشم، مزاحم که نیا فکر بمانم، ششیپ نهایا از شتریب داشتم دوست
 .بود شده قبل از شتریب او به ام عالقه و عشق که یحال

 

 یپاورق

 

 شانیبرا را صحبتها نیهم داشتند، يا نهیزم که يآباد اهل از کدام هر. شد ینم من حال شامل اوتنها لطف نیا -1
 دیکش یم شیپ
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 زاهدان به سفر
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 ینیحس کاظم دیس

 یدوست اول.بودم شده آشنا نیعبدالحس با تازه روزها آن. چهار و پنجاه ، سه و پنجاه يسالها بود، انقالب از قبل
 .کی درجه يها یانقالب آن از است، مبارزه خط تو دمیفهم مان،

 يپا میرفت یم ادیز. شدم آشنا انقالب سرشناس يها چهره با بعد یمدت.کار به دیکش و گرفت هم مرا دست کم کم
 .کرد یم باز حساب من رو هم یعلم يها برنامه تو وقتها یگاه. صحبتشان

 »؟يآ یم مسافرت، برم خوام یم« : گفت. شمیپ آمد روز کی

 »کجا؟ مسافرت؟«

 »زاهدان« :گفت

 تهیمأمور اهللا شا ان«  دمیپرس. آمده شیپ يکار هم باز دانستم یم. نبود گردش و حیتفر مسافرت، از منظورش
 »آره؟ گه،ید

 ».گردش يبرا م،یبر میخوا یم دوستانه مسافرت کی يجور نیهم نه،« :گفت خونسرد

 ادیز وقتها طور نیا. بود محکم و قرص یحساب اسرار، ندادن لو تو
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 ».ستین یحرف م،یبر«: گفتم. اورمیب در را کار يتو و ته که شدم ینم اش لهیپ

 ».باشه بلند بگذار هم رو هایسب و کن کوتاه خوب رو شتیر«: گفت و زد يلبخند. کرد صورتم به یقیدق نگاه

 ».دنبالت آم یم ببند، رو لتیبند و بار پس« : گفت

 .کرد یخداحافظ

 »چکار؟ يخوا یم نویا«:  دمیپرس. بود گرفته دستش روغن ئ دبه کی. برگشت بعد ساعت چند

 »بشه الزم دیشا گرفتم، يجور نیهم« :گفت
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 منتظرش خانه رونیب من. توخراسان بود امام حضرت وجوهات ئ ندهینما که ها یروحان از یکی خانه میرفت هم با
 ».میبر« : گفت. آمد بعد قهیدق چند. تو رفت خودش. ستادمیا

 اتاق مسافرخانه نیاول تو زاهدان، میدیرس یوقت. میافتاد راه و میشد زاهدان ياتوبوسها از یکی سوار. نالیترم میرفت
 »؟يندار يکار«: گفت و برداشت را روغن ئ دبه. میبود نشده جابجا یوحساب درست هنوز. میگرفت

 »!کجا؟«

 ».گردم یم بر زود ،ییجا رم یم«

 ».ینش دلواپس شد، رید اگه هم یموقع کی« :داد ادامه و کرد فکر یکم. شد ساکت

 ».روغنت دبه او با ؟ير یم کجا یبگ يخوا ینم«

 »نه«: گفت قاطع و راست

 ».رفت یم در تنت از راه یخستگ يموند یم یکم هی اقالً«:گفتم.اتاق در طرف افتاد راه

 ».ستمین خسته ادیز«
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 یشهربان وقت کی یعنی ؛ینش دلواپس کردم، رید که هم یهرچ جان، دیس نره ادتی«: گفت. طرفم برگشت در دم
 ».ها يریبگ منو سراغ ينر يا گهید يجا ای

 .رفت و کرد یخداحافظ

 دهینرس راه گرد از هنوز. بماند دم،یکش یچ مدت نیا تو.نبود همراهش هم روغن دبه! برگشت بعد روز دو درست
 ».میبر که ببند را لیبند و بار«: گفت بود،

 »!م؟یبر«

 ».میبر گه،ید آره«

 ».میکرد یگردش عجب« :گفتم خنده به
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 .اورمیب در سر کارش از داشتم دوست. است کاسه مین ریز يا کاسه دانستم یم

 ».بگو منم به ؟یبرونس يآقا بود یچ موضوع«

 ».يندار نانیاطم ما به گهید یعنی«: گفتم آخر دست. شد رمیدستگ يزیچ کمتر کردم، اصرار شتریب چه هر. نگفت

 ».آوردمت ینم نداشتم، نانیاطم اگه«

 »؟یگ ینم چرا پس «

 ».ستین مصلحت«

 .میشد اتوبوس سوار و میگرفت مشهد طیبل جا آن. نالیترم طرف افتادم راه دنبالش. بستم را ساکم

 »بود؟ یچ انیجر آخه« : دمیپرس ازش راه تو

 .نگفت يزیچ هم باز
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 کارش نگهداشتن سر تو.نزد حرف کام تا الم کردم، سؤال هیقضّ آن از هم گرید بار چند انقالب، يروزیپ از قبل تا
 را شیدندانها بودنش، گرفته که بار کی. شد ینم فشیحر ساواك یحت. گفت ینم د،یبگو خواست ینم بود؛ کی
 رونیب ازش بودند نتوانسته هم کلمه کی یول بودند، آورده در سرش هم گرید يبال هزار بودند، شکسته یکی یکی

 .بکشند

 مرکز نام به زد یاتیعمل مرکز کی." 1 " آباد احمد ابانیخ تو سپاه بعد، وقت چند. شد روزیپ انقالب باالخره
 را اش یونگهبان مرکز آن تمام. داشتند نانیاطم همه مانشیا به. جا آن یدژبان مسؤول شد هم یبرونس. خواهران

 .او به بودند سپرده

 و سالم. دیکش یم مرا انتظار انگار و بود نشسته اتاقش تو.بود استراحتش ساعت اتفاقاً. دنشید رفتم روز کی
 که حاال« : گفتم اش به. زاهدان مسافرت همان بودم، انیجر آن کنجکاو هنوز. کنارش نشستم و کردم یاحوالپرس

 »بود؟ یچ هیقضّ اون بگو افتاده؛ ابیآس از آبها گهید

 ».گم یم نداره،برات يخطر گهید چون حاال ها،«: گفت. ام شانه رو زد دست با و دیخند. میگو یم چه گرفت
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 :گفتن به کرد شروع

 نامه کی موقع اون من رانشهر،یا يروستاها از یکی به بودن شده دیتبع يا خامنه آقا حاج که یدون یم وقتها اون «
 ».خودشون دست به رسوندم یم دیبا که شونیا يبرا داشتم

 »!کشه ینم طول روز دو که نامه کی دادن« : گفتم. شد شتریب ام يکنجکاو

 

 یپاورق

 

 مقدس مشهد در یابانیخ نام -1
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 ».اومد شیپ هم يا گهید کار یول ،یگ یم درست« :گفت

 »؟يکار چه«

 ما آمد و رفت جا نیهم از ساواك«: گفتن و دادن نشونم رو مالقات اتاق و یاندرون نیب آقا، خدمت دادم رو نامه «
 نیا که یبکن يکار یبتون شما اگر نن؛یب یم دارن، که یینهایدورب با ما، يپهلو آد یم یک هر. کنه یم کنترل رو

 ».خوبه یلیخ ، باشن نداشته رو کنترل

 آجر. شدم کار به دست عیسر منم. رمیبگ وارید کی دنیکش با رو ها یساواک دید يجلو نهیا آقا منظور دمیفهم
 ». دیکش طول روز دو برگشتنم ن،یهم يبرا. دمیکش وارید را جا اون و کردم جور هم رو گهید التیتشک و ختمیر

 »؟یخواست یم آقا يبرا هم رو روغن دبه اون پس« :گفتم خنده با

 ».گهید بله«

 ».ندادن ریگ بهت ها یساواک«: دمیپرس

 بسته هیچف سرم اومدم که جایا من: گفتم شون به. رنیبگ منو که دادن یم احتمال آقا آمدن، وقت اتفاقاً«: گفت
 ».فتمین ریگ که کردن خارج يا گهید ریمس از منو نشدن، یراض آقا یول بشناسن؛ نکنم فکر. بودم
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 راز يبرا و او بودن محکم و قرص يبرا بود یمطمئن سند نیعبدالحس يحرفها. بود شده سرد ام يکنجکاو آتش
 ." 1 " نگهداشتنش

 

 یپاورق

 

 در و روند یم یبرونس نیعبدالحس حاج بزرگوار دیشه ي خانه به 1375 سال نوروز دیع در يرهبر معظم مقام -1
 کنند یم فیتعر را خاطره نیهم اند، داشته شانیا خانواده با که يدارید
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 سرمازده

 

 ییرضا رضا محمد االسالم حجت

 حق دیبا« : گفتند یم علناً. بسازم گذاشتند ینم یول بود، مشاع سندش. طالب يکو تو داشتم نیزم متر پنجاه
 ».فتهیب راه کارت تا يبد حساب

 ».کنم ینم کارو نیا اهیس سال هفتاد«: گفتم یم دلم تو

 .کرد یم شتریب را مشکلم هم زمستان چله و هوا يسرد. گذاشتند ینم هم آنها و ساختم یم را خانه دیبا حتما

. گفتم اش به را انیجر و یبرونس يآقا شیپ رفتم. بکشم وارید را نیزم دور شبانه گرفتم میتصم روز کی باالخره
 ».میکن یم رو کلکش شبه کی اهللا شا ان یکن یم کمک خودتم اد،یب گم یم هم گهید يبنا کی« : گفت

 ».میکن جور دیبا عیسر رو مصالح فقط« :گفت. زمستان سرد يهوا تو هم آن کند، قبول يزود نیا به کردم ینم فکر

 .میشد کار به دست ییتا سه.  آمد گرید یکی با عشاء و مغرب نماز از بعد. میکرد فیرد را مصالح بود، نشده شب

 .شد ینم سرش انگار یخستگ. کرد یم کار او همه از تر محکم و بهتر
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 یم زحمت و زدیر یم عرق خدا راه در مجاهد مثل اش بچه و زن معاش يبرا دانستم یم. بودم آشنا کارش طرز به
 .شد ینم لیتعط اش ییبنا هم تابستان يروزها نیگرمتر تو. کشد

 و تند نفسهام دیسف بخار. بردم یم و کردم یم درست »مالت« اصطالح به نطوریهم من. بود گذشته مهین از شب
 زده خی يبدجور هم ینیب نوك و گوشها.نبود خودم مال انگاه پام و دست يانگشتها. رونیب آمد یم دهانم از تند
 .بود

 یدرخت خشک ي کنده مثل کهوی. خورد یم تلو تلو دارد آمد نظر به. گرید يبنا آن به افتاد چشمم کار، گرم بار کی
 .باالسرش آمد. دیکش کار از دست نیعبدالحس. طرفش دمیدو! نیزم افتاد شود، کنده نیزم از که

 ».شده زده سرما کم هی ست،ین يزیچ«

 .کمکش هم من بدنش، ماساژ به کرد شروع

 من« :گفت یعصب و ناراحت. شد بلند آمد، خودش به یوقت. نیزم يرو نشست کم کم. آمد حال به بعد قهیدق چند
 »!خداحافظ. کشم ینم گهید که

 یم ول تمام مهین را کار هم او اگر. نیعبدالحس صورت به دوختم را نگرانم نگاه. نکرد نگاه هم را سرش پشت رفت؛
 .ام شانه يرو گذاشت دست. زد يلبخند. افتادم یم سر درد تو یحساب من کرد،

 ...».کنم یم اونم کار خودم خدا دیام به نباش، ناراحت«

 همه با که يا دهیبود،عق دهیعق کی براش نیا اصالً یعنی. ساخت یم خودش يبرا انگار ساخت، یم که يا خانه هر
 یم دوام باهاش يکارگر کمتر. بود خانه واقعاً ساخت، یم که هم يا خانه بود، کار کارش.کرد یم عمل اش به وجود
 »!باشه حالل دیبا خورم یم که ینان«:گفت یم شهیهم.آورد
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 ». من از او نه باشم طلبکار صاحبکار از دیبا من امت،یق روز«: گفت یم
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 .دیکش یم کار کارگرها از هم یحساب رفت؛ یم همه از رترید کار، سر آمد یم همه از زودتر هم نیهم يبرا

 مثل یول نیعبدالحس. نداشتم یرمق گرید.کرد یم کار قشنگ هم چقدر. کرد کار بکوب سحر کینزد تا شب آن
 .بود شده راحت المیخ گرید حاال. گرفت ام خنده اش، خنده از. دیخند یم داشت باشد، سرحال که یکس

 

45 

 

 هد هد دهان آب 

 

 ینیحس کاظم دیس

 با مرا جا، همان به آمد و رفت قیطر از نیعبدالحس. داشتم مغازه کی وقتها آن. انقالب به بود مانده یسال چهار سه،
 به هم ما معروف، قول به و گرفت یم را ما دست ها برنامه و کارها از یلیخ تو بود، کرده آشنا ها یانقالب و انقالب

 .میدیرس یم یضیف

 ».دیس بکشم، کار ازت یحساب و درست خوام یم امروز«:که آمد بار کی

 ».میهست پا هم امروزش م،یبود پا حاال تا که ما« :گفتم خنده با.است قبل يکارها همان هیشب کردم فکر

 » ياریب بند امروز یبتون مشکل«:گفت و زد يلبخند

 ».هیمجان امتحانش« :گفتم مطمئن

 راه که بردار کهنه لباس کدستی پس«:گفت.دیکش جلو یکم را اش تنه مین. ترازو ئ بدنه رو گذاشت دست
 ».میفتیب

 »؟یچ يبرا کهنه لباس«

 ».یبکن دینبا چرا و چون گهید ،یهست پا اگر«
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 کهنه لباس کدستی. ندادم تیاهم ادیز حال هر به. ییبنا ببرد خواد یم هم مرا زدم حدس.بود ییبنا خودش کار
 .افتادم راه همراهش و بستم را مغازه در. کردم فیرد

 هم میرژ و بودند ریدرگ میرژ با که ییهمانها از معروف، يعلما از یکی خانه تو ییبنا کار بود؛ درست حدسم
 .شدم مشغول پاش به پا و باال زدم نهارایآست. گذاشت ینم راحتشان

 بعدش. دمیکش یساعت سه ، دو بود، که یکندن جان هر به یول. دمیبر کار اول همان.اوردمین بند ادیز خودش قول به
 .نشستم سرجام کدفعهی

 ».تونم ینم گهید که من« :گفتم حال یب و خسته

. نگرفت سخت ادیز حساب نیهم رو دیشا. ام نبوده نیسنگ يکارها طور نیا و ییبنا اهل من که دانست یم خوب
 .کرد ام بدرقه ییخوشرو وبا خنده با رون،یب بزنم خواستم یم و کردم عوض را لباسها یوقت یحت

 ».میبر که بردار رو کارت لباس«: گفت دوباره و سراغم آمد دوباره فردا

 را کارها جور نیا ي هیبن من راستش! دامنت به دستم«:گفتم يجد و یشوخ به بعد یول. میبگو چه ماندم آن کی
 ».ندارم

 ».دم ینم کارسخت ات به ادیز امروز م،یبر ایب«: گفت د،یخند

 بهانه کردن جور و جفت دنبال.آمدم ینم بر هم کار ي عهده از یول کنم، رد را حرفش نداشتم دوست هم ذره کی
 ».میبر که بردار لباس برو نداره، يا دهیفا خاروندن سر و کردن مس مس« : گفت. سرم خاراندن به کردم شروع ،يا

 امیب اگر من ،یبرونس يآقا«:گفتم. میبگو وراست رك را دلم حرف گرفتم میتصم هم من.زد یم حرف محکم و يجد
 ».کنم یم تنگ هم رو تو يپا و دست نکهیا هم نداره، ياجر و دهیفا ادیز خودم يبرا ،هميطور نیا کنم، کار
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 نمرود، آتش رو ختیر را دهانش آب که زد را هد هد آن مثال برام و هم به دیکش را اخمهاش.رفت لبش از خنده
 نیا ،یومنطق قشنگ یلیخ. بودند کرده درست) السالم هیعل( میابراه حضرت يبرا زم،یه از یکوه با که آتش همان

 ».داره جا ،یکن خدمت مبارز ونیروحان و علما نیا به یبتون که یهرچ هم تو« : گفت و داد ربط انقالب به را موضوع
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 .گرفت را حرف یپ باز.بردم یم لذت حرفهاش از شهیهم مثل داشتم و بودم شده گوش سراپا من.شد ساکت

 و خدمت اونها، يبرا ما کار و خدمت و کنن، یم خدمت اسالم کردن زنده به و اسالم به دارن اآلن علما واقع در«
 ».هست اسالم يبرا خداو يرضا يبرا کار
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 اعدام حکم

 

 دیشه همسر-

 یروحان يدوستها از تا چند با بدهد، گوش نوار خواست یم وقت هر. کرد یم را یچ همه تیرعا. بود محتاط یلیخ
 .امام شاتیفرما از بود یحساس يتوارها آمد؛ یم اش

 یم رفقاش و نیعبدالحس. نشست یم باال طبقه خودش صاحبخانه دستمان، خانه نیزم ریز و میبود نینش اجاره ما
 ».میکن خاموش رو ضبط که يبد خبر عیسر زد، در یهرک« : گفت یم من به. یعقب اتاق تو رفتند

 »چرا؟«: دمیپرس یم نبودم، کار انیجر تو ادیز که اولها

 ».زندان برن یم داره، مجازات رن،یبگ یک هر از رو نوارها نیا«: گفت یم

 هیاعالم از توانستند، یم تا اتاق يتو رفت یم ها طلبه همان با د،یرس یم امام از يدیجد هیاعالم که هم وقتها یگاه
 د،یخواب یم کم یلیخ. کرد یم پخششان طرف آن و طرف نیا رفت یم نیعبدالحس هم شبانه. کردند یم یسیرونو

 .نداشت یمشخص ساعت هم کمش همان

 هم ییبنا. گذاشت ینم رونیب خانه از پا شهادت غسل بدون وقت چیه
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 رو دیشه اجر اهللا شا ان رم،یبم هم یاتفاق اگه يجور نیا« : گفت یم.رفت یم شهادت غسل با برود، خواست یم که
 ».دارم

 .دیکش یم زحمت انقالب انیجر تو دیشد که نیا هم. " 1 " خواند یم درس هم شبها، و کار روزها

 »اومده سیپار از تازه امامه، مال«:  گفت. بود همراش نوار تا چند.خانه آمدند ها طلبه همان با هست ادمی شب کی

 .ضبط يپا نشستند و اتاق تو رفتند معمول طبق

 صاحبخانه زن. بود روشن اتیح در سر برق. دادند یم گوش نوار داشتند هنوز. دیکش طول ازدهی ساعت تا کارشان
 مالحظه یب و یعصبان زن. میکن خاموش رو اتیح در سر برق ده، ساعت شب هر که بود مدارگذاشته و قرار باهامان

 .دیاین در صداش و سر که زد یم را نیا شور دلم.بود يا

! باال زد را وزیف آورد، ونه برد نه. برق کنتور طرف رفت راست. شد دایپ اش کله و سر کهوی که دمییپا یم اطیح تو
 .نیرزمیز دم آمد هم زود

 »!د؟یکن گوش رو ينوار جور هر و نینینش صبح تا نیخوا یم شما«

 »خانم؟ حاج براتون، میدار یمزاحمت ما مگه« : گفت. دیرس نیعبدالحس. دهینخراش و بود بلند صداش

 »!بدتر؟ نیا از یمزاحمت چه« : گفت صاحبخانه زن. کرد ینم نگاه زن صورت تو و نییپا بود انداخته را سرش

 میزن یم رو وزیف ما نداره، یبیع« : گفتم رون،یب رفتم. است اطیدرح سر یالمپ ییروشنا منظورش دیشا کردم فکر
 ».میکن یم خاموش رو المپ نیا و باال

 

 یپاورق

 

 کرد لیتحص هم را يحوزو دروس ،یوزندگ کار کنار در سال 5 مدت یبرونس دیشه -1
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 ».میندار رو شما يکارها نیا طاقت گهید ما« : گفت کدفعهی. نگذاشت کنتور، يپا بروم خواستم
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 »کارها؟ کدوم«

 ».نیگرفت شاه با شما نکهیهم«

 ».نییپا ایب«: گفت ام به نیعبدالحس. را موضوع بود دهیفهم کجا از دانم ینم. شد پاره انگار دلم بند

 .مینگفت يزیچ گرید و میبست را در. تو میرفت

 »؟يبر سرکار يخوا ینم مگه« : دمیپرس. نداشت بر را کارش لیوسا برود، خواست یم که صبح

 ...» .ستین ما يجا گهید جا نیا کنم، دایپ خونه برم خوام یم نه،« : گفت

 .برگشت ظهر

 »؟يکرد دایپ خونه شد؟ یچ«

 »ه؟یجور چه جاش«

 ».طلّاب يکو تو نه،یرزمیز کی«

 !بکشم غیج ترس از بود مانده کم دم،ید را نیزم ریز یوقت. دیجد خانه میرفت لمانیوسا با ظهر از بعد

 »ن؟یعبدالحس هییجا جور چه گهید نیا «

 فکر من تا مینیبش نشیزم ریز تو یموقت شده قرار است، طلبه کی مال خونه نیا« : گفت.زد يزیآم لبخندمحبت
 ».خودمون يبرا بردارم ییجا کی

 .گرفت یم ام هیگر داشت.کرد یم شتریب را ترسم اش یکیتار

 »!جا؟ نیا آد یم ،یبزن رو گربه همون اگه«
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 ».نداره یاشکال موقت يبرا حاال ر،ینگ سخت ادیز«

 .میشد یزندگ مشغول ترسناك و کیتار نیرزمیز همان تو

 .خانه ساختن به کردند شروع طلبه تا چند با و باال زد را نهایآست. دیخر نیزم متر چهل طرفها همان بعد، روز چند
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 و اسباب که بود یخاک و يآجر هنوز خانه.دندیپوش را شیرو و دندیکش وارید را نیزم دور زود. کردند کار روز و شب
 .آنجا میرفت و میدیکش را هیاثاث

 پرده وسطش نداشت، شتریب اتاق کی. بود کوچک یحساب اش خانه. شد یزندگ قابل تا کرد کار هم گرید شب چند
. شد گسترده کارهاش کم کم. اش طلبه يرفقا و او طرف، آن و میبود ما چادر طرف نیا شد، یم که شب.میبود زده

 کی براش زاهدان از ،یکی به داد پول یحت. وارید و در به چسباند یم و کرد یم پخش هیاعالم هم قبل از شتریب
 »چکار؟ يخوا یم نویا« :دمیپرس ازش. آوردند کلت

 ».باشه یدخالینبا دستمون موقع اون. دیکش زهامیچ نیا به مبارزه کار ینیب یم وقت کی« : گفت

 بناست شوهرم: بگو فقط خونه، در اومدن، شاه يمأمورا یکوقتی اگه«: گفت یم ه،یاعالم پخش يبرا رفت یم یوقت
 ».ندارم خبر هم گهید زیچ چیه از. کار سر ره یم و

 را کوچه تو و در دم رفتم بار چند شود، تاصبح. نداشتم آرام آن کی.برنگشت ه،یاعالم پخش يبرا رفت که شب کی
 بودن یوحش از. افتاده ریگ که شدم یم تر مطمئن گذشت، یم شتریب هرچه. نبود که نبود يخبر. کردم نگاه

 .کرد یم شتریب را اضطرابم نیهم. بود دهیشن ییزهایچ ها یساواک

 ».میکن یم داشیپ اهللا شا ان دنبالش، میر یم« :گفتند. دادم خبر دوستهاش به را انیجر صبح
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 روز کی که شدم یم دیناام داشتم کم کم. نشد يخبر. میگشت هم بعد يروزها. نشد رشانیدستگ يزیچ روز آن
 !شد داشیپ هو کی

 .بودند کرده آزادش که شد چطور دانم ینم درست بعد روز چند. بودش گرفته ساواك: بود درست حدسمان

 .کنند تظاهرات میرژ هیعل و ابانهایخ تو زندیبر بودند خواسته مردم از. بود دهیرس امام حضرت از يا تازه امیپ

 خبر ظاهراً. نرفت کار سر روز آن. کرد یم ریتعم را ینام »یاثیغ« خانه. بود چهنو کوچه تو کارش نیعبدالحس
 و امام ينوارها. شد یم رفتن آماده داشت نشناخته، پا از سر و کرد شهادت غسل.بشود تظاهرات است قرار داشت
 رد رو همه نایا کردم، رید من يدید کوقتی اگه« : گفت ام به. جا کیکرد جمع را گرید کتاب تا چند و رساله

 ».یکن
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 .ورفت کرد یخداحافظ

 .دیرس يبد يخبرها ظهر تا. دادند یم شعار رژم ضد و ،)السالم هیعل(رضا امام حرم يتو بودند ختهیر مردم

 و شدن دیشه ها یلیخ کردن، يانداز ریت هم توحرم یحت! انداختن راه یقصاب شاه، یوحش يمأمورها«: گفتند یم
 ».گرفتن هم رو ها یلیخ

 .را ها ونوار کتاب وجوش حرص هم و زدم، یم را او وجوش حرص هم حاال،

 حضرت ئ رساله. شدم کار به دست. بمانم معطل شد ینم نیا از شتریب. نشد يخبر ازش و گذشت روز دو ،یکی
 او.برادرش خانه بردم را امام
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 اولش ومثل پوشاند را روش و آنجا گذاشت را رساله. کرد یخال را رشیز. آورد در را اطیح تو يکهایموزائ از یکی
 .کرد

 نیعبدالحس شیپ پسرش. افتادم ها هیهمسا از یکی ادی. کنم چکار را کتابها و نوارها بودم مانده. خانه برگشتم
 ».کنه یم قبول که اهللا شا ان جا، همون برمشون یم خدا بر توکل« :  گفتم خودم با. کرد یم يشاگرد

 جمع خاطرت م،یکن یم میقا رو نایا ما« : گفتند و گرفتند بود، چه هر. کردند استقبال باز يرو با انتظارم خالف به
 ».باشه

 ی،حساب دوستها شاه اصطالح به آن از یوتوک تک مدت، نیا تو.نشد يخبر هم باز.گذشت يروز هشت هفت،
 رو اش جنازه کردن، اعدامش«: گفتند یم یجمع باخاطر و آمدند یم وقتهایبعض.دادند یم وزجر کردند یم تمانیاذ

 »!فته؟یب در شاه با تونه یم یکس مگه د،ینیب ینم گهید هم

 ».است زنده نیعبدالحس اوستا« : گفت.خانه در آمد یکی دهم روز باالخره

 »کجاست؟« : دمیپرس یدل دو و شک با.بود مشکل باورکردنش

 ».خونه سند کی ای يببر پول تومان هزار صد دیبا ای بشه، آزاد يخوا یم اگه. " 1 " آباده، لیوک زندان تو«: گفت

 .داشت سند خانه نه و میداشت پول قدر آن نه. شد تر گرفته ام چهره
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 برم یک شیپ«: گفتم یم خودم با بشود، دایپ یراه کردم یم خدا خدا. الیوخ فکر جور هزار و ماندم من. رفت مرد
 »خونه؟ سند کی ای بده من به پول قدر نیا که

 .بست بن به خورد یم فکرم آخرش گذاشتم، یم انگشت یک هر رو

 

 یپاورق

 

 باال زندان به است معروف که شهر حومه در یزندان -1
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 ینم گرید فکر هزار و افتادن ریگ بودن، تله.زندان دیایب بود مشکل نکار،یا به شد یم یراض هم یکس اگر تازه
 .گذاشت

 خودش.بود يا بهیغر مرد. در دم ورفتم گرفتم محکم را روم. دمیکش سر را چادرم. زدند در کدفعهی مخمصه، نیا تو
 ».سالم«: گفت ودستپاچه کنار کشاند را

 ».کردن یم کار ما ئ خونه تو نیعبدالحس ،اوستا هستم یاثیغ ،من خانم نیببخش«:گفت.دادم را جوابش آهسته

 »کار؟ سر ومدنین روزه چند نیا یچ يبرا نمیبب خواستم یم«:داد ادامه. دمیکش یراحت نفس

. کردم فیتعر براش شکسته پا و دست را انیجر. ردیبگ ام هیگر خواست یم یناراحت زور از. راگرفت گلوم بغض
 ».کنم یم آزادش خدا دیام به رم یم امروز خودم.داره سند من خونه ن،ینباش ناراحت چیه شما« : گفت

 وسالم حیصح زودتر، چه هر کردم یم دعا. کنم سکته بود مانده کم ادیز یخواشحال از. رفت زود و کرد یخداحافظ
 .برگردد

 کی سرکوچه، بقال. رونیب رفتم عیسر و کردم بغل را کوچکم دختر. شد بلند کوچه تو ییوصدا سر بود، ظهر کینزد
 يالبال. جلوتر رفتم. کرد یم میتقس آن و نیا نیب داشت یخوشحال و خنده با. بود گرفته دستش ،ینیریش جعبه
 .بودم مانده مبهوت و مات چندلحظه! زد خشکم جا بر. نیعبدالحس به افتاد چشمم تیجمع



٤٠ 
www.hamketab.ir 

 »!شهیپ روز چند نیعبدالحس همون نیا «

 هیهمسا. بود شده کوچکتر انگار دهانش و بود شده شکسته صورتش. داد یم نشان قبل از تر مسن یلیخ اش افهیق
 حرف کام تا الم و بود گرفته یول او. کردند یم یخوشحال و فرستادند یم صلوات هم سر پشت ها
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 ».ببند رو در«: گفت. تو رفتم سرش پشت. خانه رفت کراستی و آمد آهسته آهسته مردم نیب از. زد ینم

 دمیبزند،د حرف که کرد باز را دهانش. بود شده ریپ سال چند اندازه به ییگو. ستادمیا شیروبرو آمدم. بستم را در
 » ن؟ید یم ینیریش که نیشد خوشحال ه؟یچ« : گفت! ستین شیدندانها

 ».نگرفتم ینیریش من« : گفتم

 »!شدم یم دیشه کاش يا« : گفت. دیکش دل ته از یآه

 ... .حمام رفت و کرد یکیعل و سالم فقط آنها با. بودند آمده هم ها لیفام از تا چند. اتاق يتو رفت و گفت

 .نگفت يزیچ آوردن؛ سرت ییبال چه: دمیپرس یچ هر شب تا روز آن

 حرفهاش، يالبال. صحبت به نشستند هم با پرده طرف آن. آمدند اش طلبه يرفقا باز شب،. شد بهتر حالش کم کم
 اومد شون یکی. بودن بسته هم رو پام و دست. گردنم پشت گذاشت رو اسلحه« :گفت و برد را سروان کی اسم

 »هستن؟ کجا بودن، باهات که ییاونا بگو پدرسوخته«: گفت یم و زد یم یلیس اش همه. جلوم

 ».نبوده من با یکس« : گفتم یم

 ».شه ینم عوض هم رنگش خوره، یم کتک همه نیا سوخته پدر کن، نگاه« : گفت و سروان همون به کرد رو

 ».بشکنه رو دندونهام نکهیا قصد به زد یم یعنی. زدن مشت به کرد شروع.آمد در کفرش هم آخرش

 شکسته را دندانهاش تمام. کردم یم هیگر آرام من. زد یم حرف ساواك يگریوحش از و دیخند یم نیعبدالحس
 نیا از بدتر يها شکنجه.. " 1 " بودند

 

 یپاورق
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 بگذارد یمصنوع دندان که شد مجبور او خاطر، نیهم به -1
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 .بدهد ادامه اش مبارزه به خواست یم قبل از تر مصمم بود، شده تریقو یول اش هیروح." 1 " بودنش کرده هم

 ».اومدن در شاه يمامورها يجلو یحساب مردم« : گفتند یم. بود شده تظاهرات باز روز آن

 یحت نداشتم، جوش و حرص ادیز گرید. نشد يخبر هم شب تا. امدین شد ظهر. بود تظاهرات تو هم نیعبدالحس
 .بود شده یعیطب برام رفتننش زندان

 »ن؟یدار مانیس خانه تو« :دیپرس شان یکی. گرفتنش باز که شدم جمع خاطر. خانه آمدند ها طلبه همان شب،

 ».آره«: گفتم

 ریز گذاشتند رساله با بود، ما خانه تو که را امام دیجد يها هیاعالم. آوردند مانیس سهیک کی. دادم نشان را جاش
 شما، با هم تاکتاب چند اون و نوارها«: گفتند ام به شد، تمام که کارشان. کردند مانیس دقت با هم را روش. ها پله
 ».نیبود برده دفعه اون که تون هیهمسا همون شیپ نیببر

 ».گرفتن دوباره رو یبرونس يآقا« : گفتم زنش به. شان خانه دم رفتم. ساك کی تو ختمیر را همه زود، صبح

 »خوب؟«: گفت یخاص جور
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 !است عاجز نوشتنش از قلم و دارد شرم گفتنش از زبان که بود ییها شکنجه ها، شکنجه نیا -1
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 .کردم اشاره ساك به

 ».دیکن میقا جا نیا دوباره خوام یم کتابه، و نوار«

 ».کنم ینم جرأت گهید من راستش خانم حاج«: گفت. کرد یمن و من

 ».ندارم را کار نیا اجازه منم و ستین شوهرم یعنی«: داد ادامه زود. برد ماتم آن کی

 نیهم خدا بر توکل«: گفتم آخرش. کنم چکارشان بودم مانده. خانه برگشتم و کردم یخداحافظ. نشدم معطل ادیز
 ».رسه یم آرزوش به اون کردن، دایپ رو نایا اگه داره، شهادت عشق گهید که نیعبدالحس کنم، یم مشونیقا جا

 ها متکا از یکی سر. بودند حساس نوارها از يتا چند.شان یکی يال گذاشتم را نوارها از یبعض. میداشت یقال تا چند
 تو گذاشتمشان. نیرزمیز بردم هم را کتابها. دوختم دوباره را متکا سر و ها پنبه يال گذاشتم را نوارها. کردم باز را

 .قابلمه کی تو و يپز خوراك چراغ

 جا همان. نداشت شتریب سال هشت هفت، حسن. خانه تو ختندیر وارید و در از. شد دایپ نحسشان ئ کله و سر کهوی
 بود، دستش اسلحه که شان یکی. دادم یتکان خودم به. اتاق تو آمدند کفش با تاشان سه دو،. " 1 " آمد بند زبانش
 ».نیبش یهست که جا همون! نخور تکان جات از« :زد داد و طرفم گرفت
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 امام لطف به و پدرش، توسل با بعدها که شد زبان لکنت دچار شدت به بعد، به واقعه همان از حسن فرزندم -1
 کی به مبتال هم خودم وقت، همان از.دیگرد رفع يادیز حد تا زبان لکنت نیا ،) هیعل اهللا سالم( الرضا ابوالحسن

 بود راگرفته بانمیگر مدتها تا که شدم يماریب
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 را دخترم و پاهام رو گذاشتم و برداشتم زود. داشتم را متکا همان نشان. کرد ام ییراهنما خدا ها لحظه آن تو واقعاً
 .متکا رو خواباندم هم
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 را نوارها و گردانند بر را شان یکی بود یکاف. کردمیم نگاه را ها یقال یچشم ریز یگاه. خانه گشتن به کردند شروع
 نه انگار. بودند کرده کور ییگو را آنها چشم هم آقا). هیعل اهللا سالم(  زمام امام آقا به بودم شده متوسل. کنند دایپ

 !نرفتند هم طرفش. میدار یقال خانه يتو ما که انگار

 .کردند گم را گورشان درازتر، پا از دست هم آخرش. آمد رشانیگ يزیچ کمتر گشتند، شتریب هرچه

 از اول. خانه آمد ها طلبه از گرید تا سه دو و. " 1 " ییرضا يآقا با. کردند آزادش و گذاشت سند یاثیغ يآقا هم باز
 ».باال نیبد رو یقال يال« : گفتم. گرفت را نوارها سراغ همه

 »!دن؟یند رو نایا ها یساواک یعنی«: گفت تعجب با. ماندند مبهوت و مات شان همه دند،ید را نوارها یوقت. باال داد

 ».يبود دهیرس آرزوت به اآلن هم شما و بردن یم که دنید یم اگه« :گفتم

 ».دیکن دایپ خودتون« : گفتم.گرفت را حساس ينوارها سراغ. دیخند

 گوش میخوا یم کجاست، نوارها بگو خانم، حاج نکن تمونیاذ« : گفت. نشد رشانیدستگ يزیچ و گشتند یکم
 ».میبد
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 هستند قم در اکنون که ییرضا رضا محمد االسالم حجت -1
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 رو نوارها نیا و اومدن يجور نیهم نایا یعنی« : گفتند دند،ید که را نوارها. کردم باز را سرش. آرودم را متکا
 »!دن؟یند

 ».نهیزم ریز تو مهمش قمست تازه« : گفتم

 .کنند چکار بودند مانده تعجب از دند،ید يپز خوراك چراغ و قابلمه تو را کتابها یوقت

 .شد روزیپ انقالب که هم بهمن 22. آمدند سیپار از امام شدنش، آزاد از بعد روز چند
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 برگشتند، یوقت. آنجا رفتند هم با. تهران بودند کرده رد را سند. او خانه سند دنبال رفت یاثیغ يآقا با روزها همان
 »ه؟یچ« : دمیپرس. دستم داد را آنها و دیخند. بود نیعبدالحس دست هم گرید برگه تا چند. بودند آورده را سند

 ».منه اعدام حکم«: گفت د،یخند یم که طور همان

 آنها، حساب به. بود داده اعدام دادگاه تهران، بودند فرستاده نیعبدالحس يها پرونده با را سند. شد گرد چشمام
 .بوده ینیسنگ پرونده او پرونده

 روزیپ انقالب و برگشتند سیپار از امام که کردم یم شکر را خدا دل ازته دم،ید یم را اعدام حکم که ییها لحظه
 .کردند یم اعدام را نیعبدالحس بعدش، روز چند گرنه و شد
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 یکش قرعه 

 

 ینیحس کاظم دیس

 کنند اعزام خواستند یم را روهاین نیاول ها روز همان. بود آمده شیپ تازه پاوه شهر به حمله و کرد خلق انیجر
 .مشهد از کردستان،

 صحبت کس چیه.زد یم موج همه نگاه تو یخوشحال و يشاد. بود يگرید جانیه و شور سپاه، اتیعمل يها بچه تو
 .بود خنده لبش رو ،يکرد یم نگاه کس هر. زدند یم رفتن از حرف استثنا بدون همه. کرد ینم ماندن از

 هیسهم نفر پنج و ستیب ما متأسفانه«: وگفت ها بچه شیپ آمد. " 1 " یرستم که شد شروع یوقت از ها یناراحت
 ».میندار

 داوطلبها نکهیا. زد یم موج دیترد و غم ینگاه هر تو حاال. شد رو آن به رو نیا از ها، بچه يوهوا حال آن کی
 برسند توافق به هم با خودشان ها بچه شده قرار. بروند خواستند یم همه زد؛ شد ینم هم را حرفش بروند، بخواهند

 .دینرس ییجا به هم نیا. کنند یرامعرف نفر پنج و ستیب و
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 آمد نائل شهادت میعظ ضیف به که»مشهد سپاه« وقت فرمانده -1
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 عیضا یکس حق که نیا يبرا یعنی م،یکن یم انتخاب رو نفر پنج و ستیب خودمون ما«: گفت یرستم يآقا باالخره
 ».میکن یم یکش قرعه نشه،

 از. زدم را رفتن دیق گرید. بودم نشسته نیعبدالحس کنار سالن، ي گوشه من. ها بچه اسم نوشتن به کردند شروع
 خود به مرا يا هیگر يصدا دنیشن کدفعهی. بود فیضع یلیخ احتمالش د،یایب در بخواهد من اسم همه، آن نیب

 .شد گرد چشمام! بود اشک سیخ صورتش. نیعبدالحس طرف برگشتم زود. آورد

 »!؟یچ يبرا هیگر«

 ».بشم محروم انقالب ضد با جنگ از و ادین در من اسم ترسم یم«:گفت کرد، یم هیگر آهسته که همانطور

: گفتم و آمدم حرف به بود یزحمت هر به کرد یم جیگ را آدم اخالص، و عشق همه آن. کردم گم را پام و دست
 ».هست هیقض شاهد که خودش خدا باشه، درست انسان تین دیبا. تهین کار اصل باالخره«

 نیهمچ تو بده قیتوف آدم به خداوند که نیا یول درست؛ ات،یبالن االعمال درست؛ هست، هیقض شاهد خدا«: گفت
 ».است گهید زیچ کی خودش باشه، يکار

 هست، ایدن نیا تا و هست خیتار تا« : داد ادامه و گفت بدر جنگ از. زد یم حرف آهسته و کرد یم هیگر آهسته
 ی،ول باشن جنگ تو داشتن دوست ها یبعض بسا چه.دارن فرق نبودن که ییاونا با بودن، بدر توجنگ که ییاونا
 خواستن ینم بوده، که یهرچ داشتن، دیشد تب بودن، ضیمر ای نبودن، نهیمد لحظه اون تو حاال.نکردن دایپ قیتوف

 ».کنن عمل) وسلم واله هیعل اهللا یصل( غمبریپ دستور خالف

 که ییاونا شامل گهید زنن، یم صدا رو »ونیبدر« یوقت امتیق تو«: گفت دل سوز با. کرد نگاه صورتم به. شد ساکت
 نبودن، بدر جنگ تو
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 ».زدن ریشمش کفار از بدتر نیمنافق و کفار هیعل و کردن شرکت بدر جنگ تو که جلو رن یم ییاونا فقط شه، ینم

 .خوردم یم افسوس خودم حال به. کند هیگر داشت هم حق فکر، سطح آن با و نشیب آن با

 بودم ییآنها جزو هم من. آمد در گرید نفر چهار و ستیب و او اسم.شد شروع یکش قرعه نوشتند، را اسمها همه یوقت
 !نکردند دایپ قیتوف که

 کم کم. باشد یعموم نبود بنا اول. شوازیپ میرفت اتیعمل يها بچه ي هیبق با. برگشتند بعد روز پنج چهار، و یس
 میدیرس بود، یزحمت هر به. تر مشکل ما رفتن و شد یم تر شلوغ لحظه هر تهران ابانیخ. دندیفهم را انیجر مردم
 سرش یآهن کاله. یسخنران گاهیجا تو رفت نیعبدالحس دمید کدفعهی.نبود انداختن سوزن يجا گرید. امام صحن

 يبرا بودند آمده هم مایس و صدا يها بچه. سپاه سبز لباس با بود، انداخته سرشانه هم لهایحما بند نیا از. بود
 .صحبت به کرد شروع. يلمبرداریف

 رهیخ بیعج مردم. کردستان انیجر به داد یم ربط مسلط، یلیخ را، همانها. ثیواحاد بود قرآن از شتریب حرفهاش
 از. انداخت جا خوب را کردستان اوضاع. کرد یم جذب شتریب را آدم زد، یم حرف شتریب چه هر. بودند شده اش

 قطع و انقالب ضد با دنیجنگ و کردستان رفتن به کرد قیتشو را مردم کار، آخر و برداشت پرده ها یبعض انتیخ
 .فتنه شهیر کردن

 تو هم علما از گرید تا چند و نژاد یهاشم يآقا که بود جا نیا اش یجالب. صحبتش دیکش طول قهیدق ستیب باًیتقر
 .بودند یسخنران آن
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 ستادهیا ینگهبان سرپرست سنندج، تو: گفت یم. کرد فیتعر برام کردستان از يا خاطره.میبود هم با روز کی
 یم راست داشت.شد دایپ دختر کی کله و سر روبرو از دمید کدفعهی.داشتم یحساب و درست را اطراف يهوا.بودم
 ».بره بکشه رو راهش دیشا«: گفتم باخودم.داشت یافتضاح وضع. نبود سرش يروسر.من طرف آمد

 پاخطا از دست که بود جمع حواسم دانگ شش کردم؛ ینم نگاه اش به. ستادیا ام یقدم چند آمد قشنگ. نرفت
 مگس از بود، ستادهیا هنوز. گذشت لحظه چند. کند گم را گورش زودتر چه هر داشتم دوست وجود تمام با. نکند
 !تر سمج

 هم بعد و زد چشمک ام به د،یکش یم را لحظه نیهم انتظار انگار. بود شیآرا غرق صورتش. کردم نگاهش آن کی
 !لبخند

 دنبال برو« :دمیغر.طرف نیا.برگرداندم را صورتم. دادم فشار هم به را دندانهام. شده کبود ام چهره رنگ کردم حس
 ».کارت

 هم باز. کردم تکرار را حرفم گرید بار کی. بود بلد را کارش! نرفت
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 یم سوراخت سوراخ وگرنه شو، گم برو«: زدم داد. رفتم غره چشم اش به. دمیکش را گدن گلن عیسر بار نیا!نرفت
 »!کنم

 ." 1 " فرار به گذاشت پا و برگشت کهوی. دیپر صورتش از رنگ
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 نفوذ اسالم رزمندگان نیآهن صف در خواستند یم یمختلف يراهها از کردستان، در انقالب ضد يگروهها -1
 یم وغی در گونه نیا دشان،یپل مقاصد به دنیرس يبرا را بایز دختران که بود نیهم یکی راهها، نیا جمله از.کنند

 دندیکش
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 یواقع فرشته

 

 دیشه همسر

 دستهاش. زند یم موج یمهربان ن،یعبدالحس نگاه تو. افتم یم ینیریش ي خاطره ادی نم،یب یم را عکس آن وقت هر
. است گوسفند گله کی همه برشان و دور.کند یم صحبت دارد شان یکی با.کرد پسربچه تا دو گردن دور انداخته را

 :کرد فیتعر برام نیعبدالحس خود را اش خاطره. شود یم حس عکس يتو انگار هم کردستان يهوا يسرد

 ها بچه هیبق. نبود مشکوك ادیز یول بود، بیعج برام. نشدم حساس شان به ادیز دم،ید را ها بچه پسر که یاول شب
 .بودند کرده تعجب هم

 »!رن؟ یم کجا شب موقع نیا کوچولو، چوپان دوتا«

 !بودند آمده شبید که یراه همان از و گوسفند، گله کی با بچه، پسر تا دو: آمدند دوباره بعد، شب

 ».باشد کاسه مین ریز يا کاسه دیبا «

 یفرق براشان بچه و زن و جوان و ریپ م،یداشت را ها کومله سابقه
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 .فشار و زور با و ترساندن با هم اکثراً خودشان، ينوکر به دندیکش یم را همه.کرد ینم

 زیچ. کردم نگاهشان موشکافانه و قیدق. گرفتم را جلوشان. کوچولو چوپان تا دو عمل به میدیچیپ معروف، قول به
 .دینرس نظرم به یمشکوک

 .بود یعیطب ریغ یکم حرکتشان.شدم گوسفندها متوجه

: دمید. نمیبب دینبا که يزیچ. گوسفندها شکم ریز يتماشا به نشستم. گذشت ذهنم از برق مثل يفکر کهوی
 !نارنجک
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 .بادقت و ماهرانه بودند، بسته نارنجک کی گوسفندها، از کدام هر شکم ریز

 خواستم یم اگر. رونیب بزند کاسه از خواهد یم چشمهاشان که یگفت یم. نیزم به بودند شده خیم انگار بچه تا دو
 يکار باشما ما د،ینترس«: گفتم شان به ها، يکار اصل آن بود، انقالب ضد دست از بشوم، یعصبان یکس دست از

 ».میندار

 دست. کنم حتینص را خودم يها بچه بخواهم نکهیا مثل صبح. میداشت نگه صبح تا را آنها. میکرد ضبط را نارنجکها
 .نداشتند را يبرخورد نیهمچ انتظار هم ذره کی. زدن حرف به کردم شروع و گردنشان دور انداختم

 ».دیبر دیتون یم د،یآزاد شما« : گفتم گرفتم، تعهد ازشات آخر دست

 آهسته و کردند یخداحافظ است، راست حرفم دندیفهم یوقت. شد ینم باروشان. کردند یم نگاه مبهوت و مات
. هستند منگ و جیگ هنوز بود معلوم.کردند یم نگاه را سرشان پشت رفتند، یم که قدم هرچند. شدند دور آهسته

 آنها که يزیچ با بودند، ساخته آنها ذهن تو سپاه يها بچه از ها، کومله که یبیغر و بیعج يغولها داشتند، هم حق
 کجا؟ یواقع فرشته کجا؟ یالیخ غول کرد؛ یم فرق آسمان تا نیزم دند،ید
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 ییاستثنا ي خانه

 

 دیشه همسر

 بود، سپاه ساعت چهار و ستیب. کرد ینم دایپ هم سرخاراندن وقت گرید نیعبدالحس گرفت، شکل کم کم که سپاه
 حقوق اصطالح به که هم بعد. گرفت ینم حقوق اولها. بود سپاه دائماً هم وقتها یلیخ.خانه ساعت چهار و ستیب

 یم شبها اکثرا. کرد یم قبول هم ییبنا کار نیهم يبرا. داد ینم را مخارجمان و خرج جواب حقوقش شد، ریبگ
 .سرکار رفت

 گفته اش به دفعه چند. شد ینم شتریب متر چهل ،يکرد یم جانش به جان.بود." 1 " طالب ما ي خانه وقتها آن
 ».میباش يا گهید يجا فکر کم کم دیبا م،یدار بچه تا پنج االن ما تنگه، یلیخ پاش و دست ما يبرا خونه نیا«: بودم
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 چشم اول،. کند پا و دست يگرید يجا بخواهد برسد چه تا آمد، ینم شیپ هم کردنش فکر مجال یول وقت چیه
 یول.بود ندهیآ به دمیام

 

 یپاورق

 

 مقدس مشهد يها محله از یکی نام -1
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 .داشت توقع ازش شد ینم گرید. کردم دیام قطع او از شد، شروع جنگ یوقت

. دمیخر يبزرگتر ي خانه باالتر، راه چهار کی و فروختم را خانه.شدم کار به دست خودم. آموزش يبرا رفت ماه کی
 .میکرد یم یکش اثاث میداشت که روز همان دارد، برام یخاص ینیریش روز، آن ي خاطره

 ي خانه میبرد یم و فرقون يتو میگذاشت یم ها بچه کمک با را همانها م،ینداشت يادیز لیوسا که هست ادمی
 .دیجد

. بودمش دهیند ماه کی. جلو آمد.کرده تعجب بود معلوم نگاهش از. نیعبدالحس به افتاد چشمم راه، وسط بار کی
 »ن؟یر یم کجا«: دیپرس م،یکرد که یاحوالپرس و سالم

 .دادم نشان را ییجلو راه چهار

 ».دمیخر خونه کی جا اون«

 »هست؟ یقبل ي خونه از بزرگتر حتماً«: گفت. دیخند

 ».آره«

 .دیخند باز

 »ن؟یاریب پول نیخوا یم کجا از«
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 ».مهیکر خدا م،یکن یم پولش يبرا باشه کار هر«: گفتم

 .شد هم خوشحال د،ید را دیجد ي خانه یوقت. شود ینم ناراحت کردم، که يکار از داشتم نیقی. نگفت يزیچ

 نیا«: گفت. کرد نگاه را جا همه دقت با. بود یگل هم دورش وارید. نداشت کیموزائ اطشیح کف و بود یخشت خانه
 ».بازه یلیخ هم پاش و دست نداره، حرف ها بچه يبرا

 .شد جبهه یراه کردم، یم را فکرش که آن از زودتر ن،یعبدالحس. شد تمام یکش اثات کار
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 .آمد باران که شد شروع یوقت از مشکل. میبود راحت دیجد ي خانه تو يروز چند

! کرد یم چکه آب ازش کردم نگاه را سقف. شود یم سیخ دارد سرم کردم احساس کدفعهی. میبود نشسته اتاق تو
 فکر. رشیز گذاشتم و آوردم ظرف کی رفتم زود. گذشت يا لحظه چند م،یایب خودم به تا. کردم گم را پام و دست
 :کهوی. شد تمام گرید کردم

 »!زهیر یم آب داره هم جا نیا از مامان«

 يسوراخها ریز میگذاشت م،یداشت ظرف چه هر میبگو اگر. شتریب هم سقف يچکها آب و شد یم دتریشد باران
 یک کردم یم يشمار روز آن، از بعد. میشد تیاذ یحساب د،یایب بند باران تا. باشم نگفته دروغ دیشا سقف،

 .آمد باران هم گرید بار چند که مخصوصاً د،یایب نیعبدالحس

 .بود دهید بیآس پاهاش شتر،یب. آوردنش مجروح، و یزخم تن با. امدین خودش اما. برگشت باالخره

 داشتم را خودم خودم گرید! گرفت باران اتفاقاً. ادتیع آمدند سپاه يها بچه از تا چند و. " 1 " یغزال يآقا بعد، روز
 .خوردم یم

 مهمان اتاق«: دیپرس ها بچه از. کند یم چکه آب اتاق همان سقف از دیشا کرد فکر د،ید را وضع یوقت یغزال يآقا
 »کجاست؟ خانه

 هم آنها ظرفها، آوردن به میکرد شروع. نداشت گرید ياتاقها از یکم جا آن. برگشت زود و رفت. دادند نشان اش به
 .رفتند و کردند یخداحافظ. شدند بلند بعد یکم



٥٢ 
www.hamketab.ir 

 ست،ین خوب حالش شونیا«: گفتم. یبرونس يآقا دنبال بود آمده. برگشت شان یکی که دینکش طول ساعت کی
 ».نیدون یم که شما
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 خراسان سپاه وقت فرمانده -1
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 ».مشونیبر یم نیماش با خودمون ما«

 »ن؟یایب گهید وقت کی شه ینم حاال«

 ...».جا اون میببر رو یحاج حتماً که کردن سفارش دارن، يضرور کار یغزال يآقا نه،«

 چند. اورمیب در را هیقض يتو و ته داشتم دوست. کرد گل ام يکنجکاو. بود هم تو اش چهره برگشت، سپاه از یوقت
 »؟یغزال يآقا داشت چکارت بود؟ یچ انیجر«: دمیپرس گذشت، که يا قهیدق

 .دیکش دل ته از یآه

 ».جبهه يبر يندار حق گهید: گفت من به ،یچیه«

 »!جبهه؟ يبر يندار حق گهید«: گفتم زده رتیح. شد گرد چشمهام

 ».جبهه برم ندارم حق نکنم، درست رو خونه تا آره،«: گفت آهسته. داد تکان يسر

 »گفت؟ یچ گهید یغزال يآقا«

 .زد يدار یمعن لبخند

 زن نه،: گفتم بهش منم آد؟ یم بارون که یوقت خونه يتو زهیر یم آب قدر نیا که گه ینم یچیه شما زن: گفت«
 ».هیراض من
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 .نه ای شود یم درست خانه باالخره بدانم داشتم دوست

 »گفت؟ یچ آخرش«

 ».برو جبهه، يبر یخواست اگر بعد کن، جور رو یزندگ ي برنامه و کن لیتکم رو ات خونه: گفت«

 نیا بگو خوبه، يجور نیهم ما وضع بگو شما اومدن، سپاه از اگه« گفت بعد یکم. فکر يتو رفت انگار. شد ساکت
 ».خوام ینم خوب ي خونه هم اصالً باشم، جا نیهم دارم دوست دم،یخر خودم من رو خونه

 »!بزنم؟ رو حرفها نیا یچ يبرا«: گفتم یناراحت با
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 نیا خوام ینم هم من بسازم، حاال مدل رو خونه که بدن پول من به خوان یم نایا«: داد جواب من از تر ناراحت
 ».بکنم کارو

 خالف يکار وقت چیه کرد یم یسع بودمش؛ شناخته یزندگ طول تو بزنم، یحرف او حرف يباال نداشتم دوست
 .نکند حق يرضا

 بسته چند. کرد بازش نشستند، که همه. بود دستش ساك شان یکی. خانه يتو آوردشان آمدند، سپاه از یوقت
 را پول همه آن دنید انتظار. بود شده تند قلبم طپش. نیعبدالحس يجلو گذاشت. آورد رونیب درشت اسکناس
 .کند یم چکار دانستم ینم. نداشتم

 را اسکناس يها بسته کدفعهی. است گرفته يجد میتصم کی که دیفهم شد یم نگاهش از.شد پولها ي رهیخ یکم
 يجد و محکم. بود شده بزرگ من نگاه مثل هم سپاه يها بچه نگاه! ساك يتو ختیر دوباره را همه. کرد جمع
 ».باشن رفاه تو یپول نیهمچ با بخوان هام بچه ستمین یراض هم سوزن سر کی من الماله، تیب مال پول نیا«: گفت

 »!...یول«

 ».کنن یم یزندگ وضع نیهم با من يها بچه نداره، یول«

 »!م؟یبد یچ رو یغزال يآقا جواب«

 ».دارم یم بر خونه يبرا يفکر کی خودم نیبگ بهش«
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 .نداشت که نداشت يا دهیفا کند، قبول را پول کردند اصرار چه هر

 طرف کی خواهد یم دمیفهم که يروز. نبود ییبنا کار مساعد اصالً یول بود، شده بهتر حالش. گذشت يروز چند
 کند، خراب را خانه
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 .نشد باورم

 »ن؟یکن یم یشوخ نیدار حتماً«

 ».هیجد هم یلیخ گرفتم، که یمیتصم اتفاقا«

 »!آورد شه ینم هم رو ییبنا اسم ،يدار شما که یوضع نیا با«

 ».کنم یم عمل بهش هم آرم، یم رو اسمش هم ،)عج( زمان امام ياری به«

 کمک با و ختیر مصالح کم کم.کرد خراب را خانه طرف کی.شد کار به دست روز همان از.نداشت ياثر من، اصرار
 .ساخت اتاق تا گر،دوید نفر چند

 هم من.داشتند ینم بر سقف از چشم باال، بودند گرفته را سرشان ها بچه. گرفت يدیشد باران بعد، شب سه دو،
 یم هم اول همان از. دینچک آب هم قطره کی یحت م،یشد جمع خاطر همه بعد، یمدت. آوردم ینم آنها از یکم

 يخوا یم فردا و شده خوب حالت که حاال«: گفتم و اش به کردم رو. رود ینم او يکارها درز يال مو که دانستم
 ».کن درست هم رو خونه ي گهید طرف اون ،ياومد که بعد ي دفعه شاءاهللا ان جبهه، يبر

 »شاءاهللا ان«

 .شد بلند اطیح تو از ییصدا سرو کهوی که بود وجودم تو دیجد ياتاقها ینیریش هنوز

! بود ختهیر اط،یح یگل وارید ي گوشه کی. کنم سکته بود مانده کم دم،ید که يزیچ از. رونیب میدیدو عیسر
 یم خراب هم رو یگل وارید نیا اومدم، که بعد ي دفعه شاءاهللا ان«: گفت. دیخند. کردم نگاه نیعبدالحس به برگشتم

 ».سازم یم يآجر وارید کی و کنم

 ».کرد شه ینم يکار چیه يریگ یم یمرخص شما که يروز شش پنج، اون با«: گفتم
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 .شد جبهه یراه زود صبح» .باشه جمع خاطرت رم،یگ یم یمرخص روز ستیب بعد، ي دفعه«: گفت

 رو وارید که گرفتم یمرخص روز ستیب«: گفت یاحوالپرس و سالم از بعد آمد، که يروز گذشت، ماه دو کینزد
 ».کنم درست

 کار ي هیبق خواست یم. کرد خراب را اطیح وارید دور تا دور هم بعد روز خت،یر آجر اول روز. کرد شروع زود یلیخ
 ».تو بفرما«: گفت اش به. دنبالش آمد سپاه يها بچه از یکی که کند شروع را

 ».بهتره رون،یب يایب لحظه کی اگه نه،«: گفت

 .من يچشمها به شد رهیخ. آمد زود و رفت

 ».برم دیبا اومده، شیپ یمهم کار«

 ».برگرد زود یول برو نداره، یبیع خب«: گفتم خونسرد و یعیطب

 ».ندارن کارم شهر تو«: گفت شد، مهربانتر صداش

 »!کجا؟ پس«

 ».جبهه برم خوام یم«

 انگشت وضعش آن با ما ي خانه ،يآمد یم که کوچه تو. شدم ناراحت یحساب. کردم حس را صورتم یداغ آن کی
 !مجلس نقل بود شده معروف، قول به. بود نما

 يبگذار کریپ درو یب ي خونه نیا تو ک،یکوچ ي بچه تا چند با منو يخوا یم شما«: گفتم. کردم نگاه را برم و دور
 »!؟يبر و

 .نگفت يزیچ
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 ».يکرد ینم خراب رو خودش داغون و درب وارید همون اقالً«

 پشت يرو گربه کی یحت که دم یم قول ات به نکن، ناراحت رو خودت«:گفت.دیخند وقتها، طور نیا معمول طبق
 ».ادین خونه بام

 ».نداره یبیع که نیا باشه، خراب که خرابه اطیح وارید حاال«: گفت. شتریب ام یناراحت و شد تر گرفته صورتم

 تا چند با اونم باشم، کریپ درو یب ي خونه نیا تو من که درسته نیهم یعنی«: گفتم. کنم هیگر خواست یم دلم
 »قد؟ میقدون ي بچه

 اش افهیق. رفت شیلبها از خنده. شد یم شتریب لحظه هر ام يدلخور. نداشت دهیفا کند، آرامم کرد یسع هم باز
 .زد یم موج یمهربان یول صداش تو. شد يجد

 رفتم، یکس بام پشت يرو نه وقت چیه بودم، روستا تو که یجوان اول همون از و ،یبچگ اول همون از من کن، نگاه«
 ».کردم نگاه یکس ناموس و زن به هم نه رفتمخ، باال یکس وارید از نه

 .شدم اش هیبق دنیشن منتظر یول بودم، ناراحت که هرچند. کرد جمع را حواسم آخرش يحرفها

 هم التیخ کنه، ینم نگاه طرفت یکس اصالً رون،یب يبر يبخوا هم باز يرو و سر با اگه تو که گم یم هم االن«
 ناراحت چیه نشدم، یکس مزاحم من چون شه، ینم شما مزاحم خونه نیا تو يا جنبنده چیه که باشه راحت
 »...نباش

. آتش يرو بود آب حرفهاش بودم، شده رو آن به رو نیا از آمدم، که خودم به. زد یم حرف جمع خاطر و مطمئن
 .نداشتم ینگران هم سوزن سر ي اندازه انگار افتاد، راه و بست را ساکش یوقت
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 ننشسته هنوز. دیبوس یم و کرد یم بغل یکی یکی را ها بچه. داشت را شهیهم یمهربان نگاهش.آمد بعد وقت چند
 »اومد؟ يزیچ ،يدزد وقته، چند نیا تو«: دیپرس. گفت يدار یمعن و دهیکش »خوب« کی. من به کرد رو که بود

 ».نه«: گفتم خنده با
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 دلم هم ذره کی یبگ اگر م،یکرد یزندگ راحت الیخ با ما که بود ادیز قدر نیا حرفتون اون اثر«: دادم ادامه. دیخند
 ...».یگفت دروغ خورده، تکون

 جنبنده چیه خودش، قول به. مانده ها بچه و من دل يتو حرفش آن اثر است، هنوز که هنوز کند، رحکمتش خدا
 ." 1 " است نشده ما مزاحم يا

 

 یپاورق

 

 داد سامان و سر خانه آن وضع به کم کم ،یبرونس دیشه -1
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 اهللا لیسب یف نذر

 

 دیشه همسر

 .نیعبدالحس برگشتن زنده نذر بودم، کرده نذر گوسفند کی هم دفعه آن. داشتم ازهاین و نذر نیا از شهیهم

 اطیح تو آورد و دیخر زنده گوسفند کی گرفت؛ را کار دنبال خودش. گفتم اش به را انیجر برگشت، جبهه از یوقت
 .بست

 یم دند،یپرس یم که را علتش. شدند هیقض کنجکاو. بودند دهید را گوسفند هم هیهمسا درو از تا وچند مادرم
 ».داشتم نذر«:گفتم

 کی تو را قسمت هر. کرد میتقس را گوشتها ي همه حوصله، با و نشست خودش.میکشت را گوسفند باالخره
 کارش. گذاشت کیپالست تا چند تو جداجدا، هم را گرشید يزهایچ و پوست و جگر یحت. گذاشت یم کیپالست

 ».اریب برام بزرگ یگون سهیک هی«: گفت و شست را دستها شد، تمام که

 »چکار؟ نیخوا یم یگون«
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 ».توش بگذارم نارویا خوام یم«: گفت و کهایپالست به کرد اشاره

 در ببرد را ها هیهمسا و لیفام و فک سهم خواهد یم خودش کردم فکر
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 ».برم یم ها بچه با خودم من ن،یبکش زحمت خواد ینم شما«: گفتم.هاشان خانه

 »؟ينکرد نذر »اهللا لیسب یف« رو گوسفند نیا شما مگر«: دیپرس يدار یمعن لحن با. خواند را فکرم انگار. زد لبخند

 ».چرا خوب«

 ».اریب یگون کی برو پس«

 خودمان يبرا هم گوشت ریس کی یحت ،یگون يتو ختیر بود، کرده قسمت که را کهایپالست ي همه. آوردم رفتم
 نون به که ستین یکس الحمدهللا ما، يها هیهمسا و لیفام تو«: گفت. موتورش پشت گذاشت را سهیک. نداشت نگه

 ».باشه محتاج شبش

 رفت و کرد یخداحافظ

 کدام چیه نه و میدید ما نه را گوشتها آن از ذره کی که دانم یم یول داد، ها یک به و برد کجا را گوشتها دانم ینم
 .اورندیب در را هیقض يتو و ته خواستند یم شان ییچندتا. هیهمسا و در و لیفام از

 »ن؟یکشت رو گوسفند«

 ».آره«

 .شد یم گرد چشمهاشان دند،یشن یم را نیا یوقت

 »!صدا سرو یب چه«

 خودشون يبرا رو گوسفند«:گفتند یم هیکنا با شان یبعض دمیشن. برسد آنها به هم یسهم داشتند انتظار حتما
 »!کشتن
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 »ن؟یبر یم کجا رو گوشتها«: دمیپرس یم هم یهرچ. کرد یم را کار نیهم داشتم، نذر يگوسفند اگر هم بعدها

 .بفهمد یکس نگذاشت هم وقت چیه. گفت ینم
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 تک ي نمره

 

 )دیشه ارشد فرزند( یبرونس ابوالحسن

 هم هیبق از قبل گرفت، یم خبر مان همه ي مدرسه از یمرخص آمد یم بار هر. شد ینم غافل وقت چیه ما درس از
 .درخشد یم ذهنم يتو دیخورش ییروشنا مثل هنوز روز آن ي خاطره. من ي مدرسه آمد یم

 ینگاه و برداشت را يا ورقه. کرد یم حیتصح را ها ورقه داشت حاال و بود گفته کتهید معلم. سرکالس میبود نشسته
 »!منه مال حتماً«: گفتم خودم شیپ. انداخت من به

 یم بدتر من اوضاع و حال رفت، یم تر هم تو اش افهیق هرچه. کاشتم طیخ دانستم یم. زدن تند به کرد شروع دلم
 ».دییبفرما«: گفت يبلند يصدا با معلم. کرد پرت را همه حواس کالس، در يصدا کهوی. شد

 خودش به معلم! بود ستادهیا در دم درست پدرم شود، کنده جا از خواست یم قلبم دمید که يزیچ از. شد باز در
 .کردند یاحوالپرس هم با. جلو آمد پدرم. شد بلند زود دادو یتکان

 ».یبرونس يآقا حاج نیدیرس موقع به یلیخ اتفاقاً«

 »چطور؟«: دیپرس. زد يلبخند پدرم
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 ».شد تموم کارش شما يپا شیپ یعنی کردم، یم حیصح رو حسن ي کتهید داشتم حاال نیهم«

 را خودم یکم. نگام تو آمد ناراحتش نگاه. گرفت اش چهره کدفعهی. داد پدرم نشان مرا ي ورقه. زیم يپا رفتند هم با
 یول حواسم.کفشهام به دوختم چشم و نییپا انداختم را سرم. داغ تنم و بود شده خشک دهانم. کردم جور و جمع

 کتهید ي نمره دمیفهم معلم يحرفها يالبال از.دمیکش یم خجالت فقط. گرید يجا چیه به نه و بود کفشهام به نه
 .شده هفت ام

 »؟یگرفت شما که هیا نمره چه نیا«

 گن یم معلم يآقا ؟یخون ینم درس چرا«. نکردم نگاه اش به یول. باال گرفتم را سرم. آورد خود به مرا پدرم يصدا
 ».فهیضع درسات

 ».شه یم یچ نمیبب تا خونه ایب حاال«: گفت. شد آرامتر لحنش. دیفهم مرا احوال و حال انگار. میبگو نداشتم یحرف

 .رفت و کرد یخداحافظ معلم با

 کدستی حتماً خونه، يبر اگر«: گفت شان یکی. گفتند یم يزیچ کدام هر. گرفتند را دورم ها بچه ح،یتفر زنگ
 ».يخور یم مفصل کتک

 یبیع بزنه هم کتک حاال کنه، یم دعوام باشه، ناراحت یلیخ گهید ست،ین زدن اهل بابام«: گفتم. دمیخند اش به
 ».دارم دوستش یلیخ چون نداره،

 یم الیخ و فکر هزار به مرا پدر ناراحت ي افهیق ادی. نروم رونیب کالس از داشتم دوست. خورد مدرسه یلیتعط زنگ
 بود جور هر. انداخت
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 .شدم خانه یراه

 ذهنم تو پدرم ناراحت ي افهیق اش همه. کردم کز و نشستم يگرید اتاق تو. نرفتم هیبق شیپ. خانه دمیرس باالخره
 .کند یم دعوام دارد که آمد یم
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: گفت. کرد بلند مرا و سرم يرو دیکش دست. جلو آمد! زد لبخند ام به. کردم نگاهش. ستادهیا در دم دمید کهوی
 ».یبخون درس خوب بعد به نیا از شاءاهللا ان نداره، یبیع ندفعهیا ا،یب حاال«
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 برگشت یب اتیعلمل

 

 ییرضا رضا محمد االسالم حجت

 :گفت یم روز کی

 اتیعمل ي منطقه. بود اتیعلم کی از صحبت باال، رده نیمسؤول نیب بودم، گردان ي فرمانده من که موقع آن
 را کار گر،ید طرف از ما ي حمله به حدسش و طرف، کی از هم دشمن ادیز يقوا. حساس و بود سخت یحساب

 .دیکش یم انتظار و. بود نشسته ما نیکم تو یحساب. کرد یم تر دهیچیپ

 قبول خودته، کار فقط که میدار تیمأمور کی برات«:گفتند مقدمه یب. شمیپ آمدند پیت یفرمانده کادر از روز کی
 »؟یکن یم

 »ه؟یچ«: دمیپرس

 ».ستین یبرگشت ت،یمأمور نیا تو که نهیا اش خالصه«

 ».بشه معجزه نکهیا مگه«: گفت زود شان یکی

 ».هیچ تشیمأمور بدونم تا دیبگ«: گفتم

 منتظر نکهیا از و دشمن، يروین تعداد از. میکن عمل محور تا چند از شده قرار هست، صحبتش که یاتیعمل نیا تو«
 تلفاتمون قطعاً م،یبش هم روزیپ حمله نیا تو ما اگه نیبنابرا ؛يدار خبر خودت هست، ما ي حمله
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 ».باالست

 .من کار هیتوج به کردند شروع. شوم خبر با. " 1 " عبداهللا گردان تیمأمور از زودتر هرچه کردم یم يشمار لحظه

 غافل اطرافش از دشمن يطور نیا. یکن مشغولش و یبش ریدرگ باهاش دشمن، شکم تو يبر گردانت با دیبا شما«
 ».باال ره یم هم يروزیپ درصد خدا، ياری به قطعاً، و میکن عمل گهید يمحورها از میتون یم ما و شه یم

 یحت که هست احتمالش گفتم که طور همون«: داد ادامه شان یکی. کردم یم فکر هیقض يرو داشتم. بودم ساکت
 رو زنیر یم شیآت طرف هر از و دشمن ي محاصره تو دیر یم آگاهانه شما واقع در چون برنگرده، هم شما از یکی

 »؟یکن یم قبول رو اتیخصوص نیا با تیمأمور حاال سرتون؛

 ».کنم یم قبول باشه، فهیوظ که یوقت بله،«: گفتم

 هیتوج کامالً م،یداشت که يا فهیوظ به نسبت. گفتم شان به را الزم تذکرات. کردم جمع را روهاین باز ات،یعمل شب
 .دشمن طرف به م،یافتاد راه بعد یکم.بودند شده

 یم بر محکم را قدمها. بود تر مصمم يگرید از یکی ها بچه ي چهره. میکرد نفوذ اول خط تو توسل، و ذکر با
 چند را دشمن به حمله ینیریش انگار ن،یهم. میرفت یم گرید يروهاین ییفدا عنوان به ما. مطمئن و داشتند

 

 یپاورق

 

 داشت عهده به را آن یفرمانده یبرونس دیشه که یگردان -1
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 .کرد یم برابر

 کی. دشمن ي حلقه تو درست بود، شده نییتع که یمحل به میدیرس باالخره.میرفت راه مدت چه دانم ینم قیدق
 یکم هم اش توپخانه. بودند عراق ي ادهیپ يروهاین هم طرف چند و ادوات، طرف کی بود، یزره يروهاین ما طرف

 .دیکش یم را آتش ختنیر انتظار ییگو دورتر،
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 اشاره. میکرد یم کیشل طرف چند به دیبا ما. منطقه تمام تو بود انداخته را اش ینیسنگ ،يزیانگ هم و سکوت
 بلند یکس نفس يصدا. گرفتن جا به کردند شروع. بودم گفته قبالً را کدامشان هر کار. رندیبگ موضع ها بچه کردم

 دانستم یم. میبده نشان يخود و میکن اندام عرض که بود وقتش وقت. دمییپا را بر و دور گرید بار کی. شد ینم
 ».خودت بر توکل ایخدا«: گفتم دلم تو. هستند من يصدا دنیشن منتظر ها بچه تک تک

 ».اکبر اهللا«: زدم نعره دل ته از و کردم بلند را صدام کهوی

 یم آتش طرف چند به واحد، آن تو. شد بلند ها اسلحه کیشل يصدا و سر بندش پشت. شکست منطقه سکوت
 .میختیر

 ریز گرفتنمان آسمان و نیزم از قه،یدق چند ي فاصله تو. شد مسلط خودش به زود یلیخ اما. بود شده جیگ دشمن
 یکم. داشتند که چه هر... و وشایکات توپ، خمپاره، جورواجور، يربارهایت کالش، با زدند؛ یم طرف چند از. آتش
 مهم زیچ همه از ها بچه جان حفظ حاال. میکرد م،یکرد یم دیبا که يکار.شد درست معنا تمام به جهنم کی بعد،

 ...».نکنه کیشل یکس گهید ن،یبکش دراز«: زدم داد کدفعهی. بود تر

 يتو زبانمان فقط. کرد ینم کار گرید ها اسلحه حاال. دمیکش دراز يا گوشه هم من. گرفت یپناه جان کس هر
 دتریشد لحظه هر دشمن آتش حجم. ها بچه ي هیبق مثل بودم، ذکر گفتن مشغول وجود تمام با. دیچرخ یم دهان

 .زدند یم م،یبود مستقر که را ییجا وجب به وجب. شد یم
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 .ماندم یم گاه قرار دستور منتظر دیبا. باشند شده دیشه ها بچه شتریب کردم یم فکر خودم شیپ

. باشم زنده من یحت کرد ینم فکر. بود اتیعمل فرماندهان از یکی.شد بلند میسیب يوصدا سر باالخره بعد، یمدت
 ».نیبرگرد ن،یموند زنده اگر کرد، رو خودش کار الحمدهللا شما ثاریا«: گفت

 بلند عیسر.کند فراموش را ما بود شده باعث دشیشد یجیگ. بودند شکسته را دشمن دژ گر،ید يمحورها از روهاین
 .هم ها بچه شدم،

 .عقب طرف میافتاد راه بعد ي قهیدق چند
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 هم خودمان! شدند دهان به انگشت یبعض عقب، میدیرس ما یوقت. بود شده ها بچه بینص يریچشمگ يروزیپ
 دیشه دو ،یکی تنها ،یول ائمه لطف و خدا قدرت از. میبرنگرد که میبود رفته شهادت عشق به همه. شد ینم باورمان

 !مجروح هم تا دو ،یکی و میبود داده
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 هایعل اهللا سالم ها،یاب ام تیعنا 

 

 ییرضا رضا محمد السالم حجت

 )یبرونس دیشه از است نقل خاطره نیا(

 و حال ها، بچه يهوا و حال و شد رینگیزم ما گردان. خورد کارگره بود، نشده شروع یحساب و درست اتیعمل هنوز
 .يگرید يهوا

 که ییها بچه همان نداشتند، يشنو حرف که بود شده شان چه دانم ینم. نداشت سابقه برام یوضع طور نیا حاال تا
 !رفتند یم دل و جان با آتش، تو برو یگفت یم

 ییبگو شد یم نه دارند، ضعف ییبگو شد یم نه بودند، شده یخاص جور. کردم یم نگاه قیدق ها یبعض ي چهره به
 و نیزم به بودند دهیچسب انگار اصالً. نداشت دهیفا کردم صحبت براشان هرچه. یبزن شد ینم یحدس چیه دند،یترس
 .نشد فتند،یب راه کنم شان یراض کردم کار هر. شوند جدا خواستند ینم

 ادیز هم گرید يمحورها شکست احتمال م،یرفت ینم گود تو ما اگر
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 »کنم؟ چکار«: گفتم خودم با. بود دوانده شهیر وجودم تمام تو يدیناام. شدم درمانده پاك. دیشه یکل با هم آن بود،

 ».کن کمک خودت ایخدا«: دمینال دلم تو و آسمان به رو کردم بلند را سرم
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 وجود به شدم متوسل و زدم صدا دل ته از را،) هایعل اهللا سالم( زهرا ي فاطمه حضرت اسم. گرفتم فاصله ها بچه از
 ما وضع بدم، حرکت رو ها بچه نیا بتونم تا دیکن ییمنوراهنما د،یکن کمک خودتون خانم،«: کردم زمزمه. فشیشر
 ».نیدون یم بهتر خودتون رو

 بودم؛ تیعنا منتظر اصالً گذارند، ینم تنهام حضرت داشتم نیقی. روهاین شیپ آمدم و کردم ازین و راز يا لحظه چند
 قاطع و محکم. ها بچه به کردم رو.افتاد ذهنم يتو يفکر کدفعهی محض، یچارگیب آن تو و شب یکیتار آن تو

 من با شه بلند شما تو از زن یچ یپ آر کی فقط خوام؛ ینم رو کدومتون چیه! ندارم یاجیاحت شما به گهید:گفتم
 ».خوام ینم یچیه گهید اد،یب

 من«: گفت بلند. بود زن یچ یپ آر يها بچه از یکی. شد. شود بلند یکی کردم یم يشمار لحظه.شان به زدم زل
 ».آم یم

 .شد بلند او از تر مصمم گرید یکی د،ینکش لحظه چند به. يجد و بود مصمم نگاهش

 ».آم یم منم«

 .سرم پشت هم هیبق افتادم، راه عیسر. بودند شده بلند گردان ي همه آمدم خودم به تا. گرید یکی بندش پشت و

 گل جور نیا کارمان م،یبرو میخواست یم قبل وضع همان با اگر. کرد رهیخ را همه چشم ات،یعمل آن تو مان يروزیپ
 .بود دهیرس دادمان به هم باز) هایعل اهللا سالم( هایاب ام تیعنا.کرد ینم

 

88 

 

 غذا صف

 

 ییرضارضا محمد االسالم حجت

 که شد قسمت بار سه دو، فقط. مقدس مشهد از او شدم، یم اعزام قم از من. باشم او کنار نداشتم قیتوف ها توجبهه
 .نمشیبب خط پشت و مقدم خط تو
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 شگاه،یآسا طرف افتادم راه. رونیب آمدم مسجد از م،یخواند که را نماز ظهر، سر. بود پادگانها از یکی تو بارش کی
 آنها، نیب ما. بودند ستادهیا صف تو هم یجیبس تا چند. دادند یم غذا داشتند. وتایتو کی به افتاد چشمم راه نیب
 .کردم نگاه تر قیدق. دمید اشتباه کردم الیخ آن کی! او به افتاد چشمم کدفعهی

 »!...غذا صف!... یبرونس يآقا«

 »!شده گردان ي فرمانده که دمیشن اشتباه من دیشا«: گفتم خودم با

 »...گردان فرمانده مگر! غذا؟ صف يستادیا چرا شما:گفتم و دمیپرس را احوالش.جلو رفتم

 يها یجیبس با گردان ي فرمانده مکه«: گفت یناراحت با. رفت لبهاش از خنده. میبگو نتوانستم را حرفم ي هیبق
 صف بدون غذا که کنه یم فرق گهید
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 ...».رهیبگ

 ." 1 "» .اهللا رفعه اهللا تواضع من«:افتادم یثیحد ادی

 ».شده آوازه پر ها جبهه تو قدر نیا یبرونس يآقا ستین خودیب«: گفتم خودم شیپ

 .بودند امدهین بر او پس از یول بودند، شده کارش نیا مانع یلیخ ها یجیبس دمیفهم بعداً

 

 یپاورق

 

 دهد یم رفعت را او خداوند کند، تواضع خدا خاطر به کس هر -1
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 طال انگشتر

 

 دیشه همسر

 رو انگشتر نیهم برگرده، یسالمت به شاءاهللا ان اگر«: گفتم خودم با. کردم نذر را انگشترم اتها،یعمل از یکی تو
 ».السالم هیعل رضا امام حیضر تو ندازمیم

 کامالً بود، رفته نیب از هم زخم همان اثر ،یمرخص دیایب تا. نبود يکار ادیز اما زخمش شد، مجروح اتیعمل همان تو
 .خانه دیرس سالم و حیصح

 ».نیاومد سالم نیهم يبرا شما«: گفتم و گفتم، را انگشتر نذر انیجر آمد، که يروز

 ».کن نذر جبهه يبرا ،یکن یم نذر یوقت«: گفت. دیخند

 »چرا؟«

 حرم يببر رو انگشترت خواد ینم هم حاال داره؛ اجیاحت یلیخ االن جبهه اما ندارن، یاجیاحت هشتم امام چون«
 ».يبنداز

 شهیهم مثل را حرفش نگفتم، يزیچ یول شدم، دلخور دستش از
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 .کردم گوش

 به را انیجر مشهدو زد زنگ جا همان از یکی. کرج مارستانیب بودنش برده. شد مجروح يبدجور ،يبعد اتیعمل تو
 ».ستین زدن حرف جور حالشون«:کنم،گفتند صحبت خودش با خواستم.گفت ما

 جواب دانم ینم. زد زنگ تهران از برادرم روز آن يفردا. شدند کرج یراه خودش، برادر و خودم برادرم روز همان
 »خوبه؟ حالش خبر؟ چه«: دمیپرس زود. نه ای دادم را سالمش

 ».یبکن رو فکرش که یاون از خوبتر«: گفت. دیخند

 ».بگو رو راستش نکن، یشوخ«: گفتم یعصب.ام به.دیبگو دروغ خواهد یم کردم فکر
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 ».زد یم حرف قشنگ بزنم، زنگ شما به اومدم پهلوش از من که االن گم، یم راست کن باور«

 یعنی داشت، شما يبرا هم مهم یلیخ غامیپ کی«: داد ادامه برادرم. میبگو چه بودم مانده. بود سخت کردنش باور
 »...زنگ که فرستاد خاطر نیهم به منو

 »؟یغامیپ چه«: دمیپرس.ندادم امانش

 تو بندازش حرم برو حاال نیهم ،يبود کرده نذر قبل اتیعمل که رو يانگشتر اون:گفت دوماً رسوند، سالم که اوالً«
 ».حیضر

 ».نکنم کارو نیا گفت یم که اون«: گفتم. بود رفته در دستم از کار حساب. بودم شده جیگ
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 ...»کنم یم فیتعر برات مشهد، میاومد یوقت شاءاهللا ان مفصله، انشیجر«:گفت

 .مارستانیب بودنش برده کراستی فرودگاه، همان از. خانه دیایب بشود که نبود يطور حالش.مشهد آوردنش مایهواپ با

 آهسته آهسته. شد اشک پر چشمهاش. دمیپرس برادرم از را انگشتر انیجر راه، يتو م،یبرگشت یوقت. مالقات میرفت
 :گفتنن به کرد شروع

 :میدیشن هاش یتخت هم از اول را موضوع.بود امدهین هوش به هنوز سرش، باال میدیرس ما یوقت

 »!يگداز و سوز چه با هم اون زد، یم حرف) السالم همیعل( عبا آل تن پنج با داشت یهوشیب عالم تو«

 ».نیدیشن رو حرفهاش خودتون شما«: میدیپرس

 ».زد یم صدا اسم به رو بزرگوارها اون تک تک اصالً بله،«: گفتند

 به کرد شروع نیغمگ و گرفته یلیخ بعد رفت، طفره که اولش. میدیپرس خودش از را انیجر آمد، هوش به یوقت
 :گفتن

 حرف باهام و دنیپرس رو احوالم. سرم يباال آوردن فیتشر) السالم همیعل(عبا آل تن پنج دمید یهوشیب عالم تو«
 ».شود یم خوب زود شاءاهللا ان است، گوشت خوش نیا: فرمودند یم و من يزخمها رو دنیکش یم دست. زدن
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 را زنم انگشتر ناًیع بزرگوارها، آن از یکی ببرن، فیتشر خواستن یم یوقت بودن، شمیپ یلیخ«:گفت یم یحاج
 و دل که یلحن با. دادند نشانم
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 »است؟ حال چه در تان انگشتر: فرمودند برد، یم آدم از هوش

 ».حیضر يتو ندازندیب را انگشتر همان دییبگو«: فرمودند دمید بعد. بودم کرده تعجب یلیخ من

 انگشتر که نبوده خودش خواست دانستم یم حاال.دمیفهم ینم را خودم حال.بود شده اشک سیخ برادرم يها گونه
 به زیهرچ«:که نکته نیا يآور ادی هم دیشا و د؛یجنگ یم خاطرشان به که بود ییها همان شیفرما ح،یضر ندازمیب را

 ».کوستین شیخو يجا
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 آرزو نیآخر

 

 یخلخال دیحم

 بار کی.باشد وصف قابل ای دیایب زبان به که بود حرفها نیا از شتریب) هایعل اهللا سالم( زهرا ي فاطمه خانم به او عشق
 ».سمیبنو رو." 1 " مادرم مقدس اسم گلوم، خون با دارم دوست«: گفت ها بچه نیب

. داشت سؤال يجا سد،یبنو شیگلو خون با خواست یم نکهیا بود؛ زده تعجب ها یبعض نگاه.میکرد نگاه هم به
 »!زنه یم شیآت منو قلب شهیهم عاشورا روز از صحنه کی«:گفت. شد تر يجد اش افهیق. دمیپرس ازش هم را نیهم

 اون«: داد ادامه لرزان يصدا با و شد منقلب هم خودش.شد رو آن به رو نیا از ها بچه حال عاشورا، اسم دنیشن با
 عرض و دندیپاش آسمان طرف به رو) السالم هیعل(اصغر یعل خون) هیعل اهللا سالم( اباعبداهللا آقا که بود یوقت هم

 ارادت و عشق تا سمیبنو رو یب یب مقدس اسم م،یگلو خون نیهم با دارم دوست هم من کن؛ قبول ایخدا: کردند
 رو خودم



٧٠ 
www.hamketab.ir 

 

 یپاورق

 

 کرد یم خطاب مادر لفظ نیهم به را حضرت مبارك نام شهیهم -1
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 ».کنم ثابت

 ...» .بشه برآورده حتماً آرزو نیا شهادتم، از قبل تا خواستم خدا از«: گفت یم که بود جالب

 .نشد یعمل اش خواسته بودم، همراش که اتیعمل تا توچند یول.گفت را نیا هم گرید بار چند بعدها

 بچه. گرفت را وجودم ي همه ینگران و شیتشو شده، مجروح دمیشن یوقت اما.نبودم باهاش کی والفجر اتیعمل تو
 ».گلوش به خورده ریت«:گفتند یم ها

 زخمش الحمداهللا نه«:گفتند.گفتم شان به هم را نیهم.باشد شده دیشه دادم احتمال یحت.است یحساس يجا گلو
 ».نبوده يکار

 »چطور؟«

 ».بوده بردش حدود نیآخر خورده، یحاج يگلو به یوقت شده، کیشل يدور ي فاصله از گلوله ظاهراً«

 .گرفت را حرف یپ ها بچه از یکی

 اومد، یم گلوش از که یخون همون با سنگ، تخته کی رو که دمید خودم من شد؛ برآورده یحاج يآرزو باالخره«
 ...».نوشت را یب یب مقدس اسم

 مهین. بردنش یم داشتند برانکارد يرو.نمیبب را نیعبدالحس ها، مجروح ي هیتخل وقت شد قسمت روز آن اتفاقا
 يرو خون اثر و دم،ید واضح یلیخ یول را گلو يرو زخم ،یبزن حرف باهاش شد ینم و بود هوشیب
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 .را راستش دست ي سبابه انگشت

 نشاط و شور اش چهره. منطقه برگشت بالفاصله. شود خوب زخمش بود نداده امان بود، دهیرس که مارستانیب به
 ییآرزو چیه شهادت از ریغ گهید شد، مستجاب من يدعا و کرد لطف خدا«: گفت یم یخوشحال با.داشت یخاص
 ».ندارم
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 زنها یچ یآرپ گروهان

 

 ینیحس کاظم دیس

 نامه کی. بودند کرده اخراجش گردان از دانم یم یول دانم، ینم را موردش.»رقالیداد« اسمش و بود يدیرش جوان
 .ییقضا دفتر رفت یم داشت و بودند داده دستش

 رفت. باشد داشته یمشکل دیبا دیفهم اش چهره حالت و رفتن طرز از.دشید یبرونس یحاج محوطه، يتو جا همان
 ».سالم«: گفت. طرفش

 »جوان؟ شده یچ«: دیپرس یحاج. داد را جوابش. ستادیا

 ».ییقضا دفتر رم یم دارم کردن، اخراج منو ،یچیه«: گفت آهسته

 رو نیا من آقا«: گفت و داد پس را اش نامه ییقضا دفتر تو. رفت باهاش و گرفت را دستش آورد، نه و برد نه یحاج
 ».ببرم خوام یم

 ».یبرونس يآقا خوره ینم شما درد به نیا«: گفتند

 ...».ببرمش خوام یم من ن؟یدار چکار شما«: گفت

 ..گردان آوردش
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 یم یحاج جذب اول همان از. ها یاخراج آن از و بودند جوان شان همه. میداشت هم گرید يروین تا چند او، مثل
 يرو یحساب هم یحاج.شدند
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 یچ یآرپ گروهان یعنی ژه،یو گروهان تو رفتند یم یبخواه دل همه، که يجور.کرد یم کار روحشان و فکر
 .بود ژهیو گروهان با اتیعمل قسمت نیتر سخت شهیهم.زنها

 .شهدا ستیل تو رفت اسمش هم بعد یمدت و ژه،یو گروهان ي فرمانده شد»رقالیداد« همان بعد یمدت

 بار کی ن،یشناس ینم رو جوانها نیا شما«: گفت یم »رقالیداد« یقبل ي فرمانده به یحاج دارم خاطر به روز کی
 زبان با دیبا رو نهایا د،یکن یم اخراجش عیسر کنه، یم یشوخ یکم هی ای کنه، یم یمحل کم خونه، ینم رو نمازش

 ».هستن جوانها نیهم کاربکنه، ما يبرا یکس باشه قرار اگه راه، تو نیاریب
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 یاله ي نسخه

 

 اخوان دیمج

 .ارشیدست هم قاسم و بود گردان ي فرمانده یبرونس یحاج وقتها آن. بود معرفت با و خوب يها بچه از قاسم

 »!کنم کار تونم ینم گهید من«:گفت مقدمه یب و یحاج شیپ آمد روز کی

 »چرا؟«

 مشغول ذهنم قدر نیا«:گفت یناراحت با کند، هیگر بخواهد انگار. داد تکان طرف آن و طرف نیا را سرش. نشست
 از ،یحاج ینش ناراحت من از. کنم کار نتونم د،یبا که يجور اون ترسم یم. خوره یم لطمه کارم به داره که شده
 »!ها ینش ریدلگ من



٧٣ 
www.hamketab.ir 

. زدن حرف به کرد شروع باز. بود گرفته را بانشیگر یخانوادگ دیشد مشکالت م؛یدانست یم یحاج و من فقط دیشا
 .بود او يحرفها به حواسش و هوش ي همه یبرونس یحاج. دارد يپردرد دل بود معلوم

 که آنها یحت ها، یجیبس شهیهم. بود کرده دایپ را پدر کی حکم یحاج. میداشت ادیز منطقه تو موردها نیا از
 بود، باالتر یحاج از سنشان
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 یحت. کرد ینم غیدر آمد، یم بر دستش از يکار هر هم یحاج. گفتند یم را مشکالتشان و او شیپ آمدند یم
 گشتند بر یوقت که آنها به کرد یم واگذار را ها یبعض مشکالت رند،یبگ خبر منطقه از آمدند یم که نیمسؤول

 .رندیبگ را دنبالش

 پاش شیپ»کار راه« تا چند و کرد استفاده ثیاحاد و قرآن يها هیآ از یحاج شد، تمام که هم قاسم يحرفها
 دوماً کنم؟ ییراهنما رو شما بخوام که هستم یک من اوالً«: گفت یم ها بچه به موارد طور نیا تو شهیهم.گذاشت

 ».ندارم يسواد من

 شد، تمام صحبتش یوقت هم روز آن. بود ثیاحاد و البالغه نهج و قرآن از شهیهم هاش نسخه حساب، نیهم رو
 .رفت ما شیپ از باشد شکفته که يا غنچه مثل.بود کرده دایپ یخاص آرامش قاسم

 قاسم از. روزید ي هیقض به زد يزیگر صحبتش تو. کرد یسخنران ها بچه يبرا یحاج گردان، صبحگاه مراسم تو فردا
 کن؛ صیترخ منو بگه آد ینم داره، مشکالت که یوقت رن،یبگ ادی او از دیبا ها یبعض«: گفت هیکنا با و کرد فیتعر

 ...».بخوره لطمه کارش به مبادا که نهیا از اش یناراحت
 

 یم و گرفت یم يا تازه ي نسخه هم بار هر. کردن دل و درد به یحاج شیپ آمد قاسم هم گرید بار چند آن از بعد
 .رفت

 یوقت.کردند یم یزندگ خانه همان تو همسرش و برادر مادر، پدر،.اش خانه مشهد میرفت شد، دیشه که قاسم
 نیا م،یداشت يدیشد مشکالت قاسم با من«: گفت همسرش شد، قاسم اخالق از صحبت
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 آب یعنی.شد حل اش همه ما مشکالت اون اصالً که زد یم ییحرفها کی ،یمرخص اومد یم شونیا که ها يآخر
 ».میداشت ما که ییاختالفها شیآت رو ختیر

 هنرها نیا از باشه، بلد حرفها نیا از که نبود يجور نیا قاسم«:داد ادامه.او يحرفها به بود رفته حواسم دنگ شش
 فقط دادن، ادی اش به یچ جبهه تو دونم ینم باالخره رو؛ ما مشکالت کرد یم طرف بر قبالً داشت یم اگر نداشت،

 ».دمید نهیع به خودم من چون هست، یدرست حرف واقعاً دانشگاست، جبهه گن یم که نیا دونم یم
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 دیبرسان سالم را یحاج

 

 اخوان دیمج

 لشکر ي فرمانده موقع آن.میباش داشته یادغام اتیعمل گر،ید لشکر کی و خراسان هفت و هفتاد لشکر با بود قرار
 و 77 لشکر هیتوج اتاق میرفت.میگذاشت باهاشان یمشترک جلسه روز کی. بود یقیصد سرهنگ جناب هفت، و هفتاد
 .اتیعمل ي درباره صحبت به مینشست

 به دیرس نوبت. زدند یم حرف و کردند یم مانور بودند، زده وارید به که يا نقشه يرو.کردند شروع باال يها رده اول
 کیکالس يها جنبه رو شتریب حرفها، ي نهیزم. سپاه يها بچه هم کردند، صحبت ارتش يها بچه هم.پهایت فرمانده

 آتش چقدر؛ دشمن م،یدار روین چقدر ما دارد؛ تا چند دشمن م،یدار تانک تا چند ما:مثالً که نیا بود؛ یکیتاکت و
 ...میکن مانور چطور باشد، دیبا چطور

 پیت دوم رکن تیمسؤول).هیعل اهللا سالم( جواداالئمه هجده پیت بود، شده پیت ي فرمانده موقع آن یبرونس یحاج
 ظاهر آن با. جلو رفت و شد بلند یحاج.ما پیت به دیرس نوبت باالخره. کنارش بودم نشسته درست. بود من با هم

 .داشت یخاص ییرایگ اش، ییروستا و ساده
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. داشتم خبر یحاج يباال معلومات و انیب تسلّط از.زد یم قبل از تندتر قلبم که من کردند،مخصوصاً یم نگاش همه
 تو بگه خواد یم یچ یحاج حاال«: گفتم خودم با.نداشتم ازش صحبت ي سابقه يا جلسه نیهمچ تو حاال تا یول
 »جمع؟ نیا

 :شد شروع حرفش اصل بعد، و کرد یمکث مقدمات، گفتن از بعد

 ي اجازه با خوام یم من.باشه بس گهید یول بود، هم الزم البته شد، بحث یکاف ي اندازه به ،یکیتاکت يایروقضا«
 »!رهینگ رو ما غرور یلیخ بگم خوام یم. گهید کانال کی تو بزنم شما،

 ادامه.زد حرف شد، اسالم يروهاین شکست باعث که يغرور از.احد جنگ اسالم، صدر يجنگها به زد و گفت را نیا
 توپ عراق دینگ. میدار هم ما داره تانک عراق دینگ.کنه مغرور رو ما دینبا یلیخ حرفها نیا و کیتاکت هم حاال«:داد
 در رو پدرش يچطور هست ادتونی داشت؟ یچ اون م،یداشت یچ ما آد؟ یم ادتونیرو جنگ اول م؛یدار هم ما داره
 ینم درد به یکیتاکت يبحثها بگم خوام ینم من. میخورد وقتها یبعض رو زهایچ جور نیا ترکش ما متأسفانه.میآورد

 ریز و اساس و هیپا اصالً که نیا از بشه، فراموش دینبا هم اتیمعنو و دهیعق از یول الزمه، هم یلیخ اتفاقاً خوره،
 ».هست یچ خاطر به ما جنگ يبنا

 سالم( نیحس امام سپاه ي سهیمقا به کرد شروع جالب یلیخ.شد یم گرمتر لحظه هر هم او.بودند شده او خیم همه
 .قتلگاه يگود به هم بعد و کربال يصحرا به زد.دیزی سپاه و ،)هیعل اهللا

 استثناء بدون همه.شد بلند طرف هر از هیگر يصدا هیثان چند ظرف تو.شد رو آن به رو نیا از کدفعهی جلسه جو
 .بود شده بلند صداش.زد یم حرف داشت هنوز یحاج! يا هیگر چه هم آن کردند، یم هیگر

 یول باشه، دیبا که درسته لهیوس و اسلحه نهاست،یا میدار هرچه ما«
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 شده پر) هیعل اهللا سالم( نیحس امام ازعشق قلبش دیبا اول رو، یچ یآرپ ي ماشه بچکاند خواد یم که یکس اون
 ...».ارهیب بند عراق» T-72« تانک يجلو تونه ینم نباشه يطور نیا اگر باشه،
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 آمد شد بلند اتاق طرف آن از یقیصد سرهنگ جناب.بود شده يگرید حال همه، حال.شد تمام صحبتش باالخره
: گفت آلودش بغض يصدا با.بود شده سرخ هیگر اززور چشمهاش.دیبوس را صورتش و بغل تو گرفتش.یحاج شیپ
 ».کنم یم کارو همون دربست من خودت، پیت ي درباره یبگ شما یهرچ آقا حاج«

 به.یحاج دست تو گذاشت را دستش آمد بود، کشی پیت ي فرمانده گرفت، را ییرایا سرهنگ دست رفت بعد یکم
 یم انجام مو به مو گفت شونیا یهرچ ،یهست یبرونس يآقا اریاخت در لحظه نیا از ک،ی پیت با شما«:گفت اش

 ».يد

 ».نیبگ هم تر نییپا يها رده ي همه به ینظام دستور کی عنوان به رو نیا«:داد ادامه. کرد ول را دستش بعد

 یم همه از اول.گرفتند یم لمانیتحو بیعج م،یداشت يکار هفت و هفتاد لشگر تو وقت هر بعد به آن از
 »چطوره؟ یحاج«:گفتند

 ».دیبرسون سالم حتماً رو یبرونس یحاج«:گفتند یم م،ییایب میخواست یم هم یوقت

 106=@صفحه**

 

 ياجبار یسخنران

 

 اخوان دیمج

 امروز«: گفت.پهلوش رفتم. خواست مرا صبحگاه از قبل بار کی.کرد یم یسخنران صبحگاه تو دوبار ، یکی يا هفته
 ».ها بچه يبرا کن صحبت ایب

. نداشتم را کارها جور نیا ي سابقه حاال تا. کردم گم را پام و دست آن کی. بود يجد نگاهش مثل لحنش
 ».میستین اهلش که ما ،یهست سخنران شما آقا حاج«: گفتم متواضعانه

 ».یش یم بلد یکن صحبت يبر«: شد تر يجد لحنش

 صحبت هستم، ییروستا و سواد یب رمردیپ کی که من«: گفت. شد ناراحت آخرش.نروم که اصرار، به کردم شروع
 »!داره خجالت واقعاً ن؟یآ ینم بر پسش از خوانده، درس و نیهست محصل که شماها کنم، یم

 ...».یکن صحبت يایب که کن آماده رو خودت برو برو،«:گفت رفتن حال در.افتاد راه یحاج.نییپا انداختم را سرم
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 چادر تو خوردن غذا هم یکی بود؛ ياجبار ،یسخنران یکی.کرد یم کار نیا به وادار را پیت کادر ي همه من، تنها نه
 که صبحانه وقت. ها یجیبس
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 ».گردان اون تو برن ات،یعمل مسؤول و اخوان و يدیوح«: گفت یم شد، یم

 را صبحانه.گرید يگردانها تو کرد یم میتقس هم را کادر ي هیبق و ،يبعد گردان تو گرید نفر دو ،یکی و خودش
 لقمه دو ،یکی خورد؛ یم چادر نیا تو لقمه دو ،یکی:بود تر مشکل همه از خودش کار.میشد یم ها یجیبس مهمان

 .زد یم سر چادرها ي همه به يجور نیا ،...و يبعد چادر تو

 یم د،یپرس یم را خوردن غذا وضع آن و یسخنران لیدل یکس وقت هر.بود فیرد برنامه نیهم هم شام و ناهار
 ».چهره با نه بشناسن، صدا با دیبا رو شما ها یجیبس«:گفت

 نیبر گه، یم تا شنون، یم رو اخوان يصدا نن،یب ینم رو اخوان صورت ،یکیتار تو ها بچه ات،یعمل شب«: گفت یم
 ».هیبرونس نیا:گن یم چپ، نیبر:گم یم من تا. اخوانه نیا: گن یم جلو،

 از یکی نیا تازه.کند نیتحس را او که نیا جز ماند ینم دلش در يزیچ چیه يجا د،یشن یم را لهایدل نیا کس هر
 .داشت را خودش يجا گر،ید محسنات.بود ها یجیبس با شدن غذا هم و یسخنران دیعوا
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 هیحور صد و من زن

 

 اخوان دیمج

 ات فرمانده نیا بابا«:گفت برگشت، یوقت.مالقاتش رفت پدرم روز کی.بود يبستر وریشهر هفده مارستانیب تو یحاج
 »!است يمرد عجب
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 »چطور؟«: گفتم

 ».هست يا گهید يجا جاش، که مطمئنم مونده، یموقت جا نیا ست،ین ایدن نیا اهل اصالً«: گفت

. هیحور از شد حرف م،یکرد یم صحبت که جور نیهم«: داد ادامه.یحاج يحرفها از بود آمده خوشش یلیخ ظاهراً
 ».ریبگ ما يبرا ام یکی ا،یدن او یرفت آقا حاج خالصه«: گفتم گوشش تو

 ».چشم«:گفت و دیخند اونم

 ینم خودمون زن نیهم به رو ایدن اون ي هیحور تا صد ما«:گفت ام به.داشت یمعن یلیخ که زد یحرف بعدش،
 ».مید

 ».بدونه دیبا یحاج خود مثل یکس رو، يصبور و فداکار زن نیهمچ قدر شناخته، خوب رو همسرش یحاج: گفتم
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 124 ي تپه ي خاطره

 

 ینیحس کاظم دیس

 منطقه ،یمقدمات والفجر ي عقبه.مشابه اتیعمل و شبانه رزم میبرد یم را گردانها.بود یمقدمات والفجر اتیعمل از قبل
 .شد آزاد »نیالمب فتح« تو که بود يا

 ».میبرگرد و میبکن ییشناسا کی میبر ایب«: گفت.دنبالم آمد مورتور با نیعبدالحس روز کی

 رمل، يتو بتواند بعد تا کرد یم يرو ادهیپ لومتریک چهل ،یس حداقل دیبا روین.داشت يدیشد رمل فکه، ي منطقه
 ».میکن یم کار میدار شب هر که ما خب«:گفتم.گرفتم دهیند انگار را نهایا. برود زاتیتجه با لومتریک هشت هفت،

 ».بشه شتریب ها بچه یآمادگ که میبکن قیدق يزیر برنامه کی دیبا نه،«: گفت

 ».شه یم زنده برامون دوباره هم نیالمب فتح خاطرات ضمناً«: داد ادامه.زد لبخند

 .افتاد راه و گرفت را گازش.موتور ترك نشستم
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 تپه يرو میرفت و میشد ادهیپ.چهار و ستیب و صد تپه داشت، نگه تپه کی يپا.میرفت راه لومتریک پانزده بر و دور
 ».کنم فیتعر رو تپه اون ي خاطره برات خوام یم«:بود گفته ام به راه تو.مینشست

 کی از او م؛یشد جدا هم از هم، اتیعمل همان تو.بود شده گردان ي فرمانده که بود یاتیعمل نیاول ن،یالمب فتح
 .گرید محور از من و رفت، محور

 و ستیب و صد تپه ي خاطره خاطره، گفتن به کرد شروع او و میکرد خوش جا تپه رو. داشت را صبح يبو هنوز هوا
 :چهار

 چهار کینزد م،یکرد یم رد را دشمن دیبا. بود مهم یلیخ ما تیمأمور گفت، یم اتیعمل ي فرمانده که طور آن
 تو دشمن لشگر نیحساستر:شد یم شروع ما کار وقت آن.تپه نیا به میبرس تا روهاشین عمق تو میرفت یم لومتریک

 .بود مستقر جا نیا اش یفرمانده منطقه،

 اعالم اتیعمل شروع که نیا مجرد به«: بودند گفته.میماند یم دستور منتظر دیبا م،یدیرس یم تپه يپا یوقت تازه
 ».منطقه نیا به دیزن یم هم شما شد،

 آن از.میکرد رد را دشمن خط اد،یز زحمت به. بود اریش کی تو از رمانیمس. میافتاد راه هیبق از زودتر اتیعمل شب
 که بود یوقت از کار ینیسنگ.امدین شیپ يحاد مشکل تپه، نیهم يپا میبرس تا یول. شد تر سخت کار بعد به جا
 ».نیبخواب«:کردم اشاره ها بچه به. میشد مستقر جا نیا کینزد

. بود اطراف به حواسم دنگ شش. يدیشن ینم را یکس نفس يصدا ،يبود جا نیا اگر.نیزم رو دنیکش دراز همه
 .حمله دستور منتظر و بودم میسیب يصدا شدن بلند منتظر آن هر. کند و گذشتند یم سخت انگار ها لحظه
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 یسخت کار ط،یشرا آن تو روین کنترل. زدم یم جوش و حرص من همه از شتریب. نشد يخبر و گذشت قهیدق چند
 میس را لشگر یفرمانده مقرّ دور تا دور.بودند ییصدا نیکوچکتر منتظر دشمن يربارهایت ها، سربچه باال درست.بود

 .راه سر هم گرید موانع و شن، و خاك از پر يها یگون سهیک و بودند، دهیکش يحلقو خاردار

 بتواندمقاومت یفرمانده حداقل شکست، خطش اگر که يجور بود، کرده درست خطوط از مستقل را جا آن دشمن
 پیج تا هشت هفت، بدهم، آب یگوش و سر شدم بلند که بار کی.بودند گذتشته دژبان را مرکز قدم به قدم.کند

 .شمردم خودم را یفرمانده

 از ییصدا نیکوچکتر بود یکاف.شد یم شتریب لحظه هر ام یناراحت.نشد يخبر باز و گذشت گرید ي قهیدق چند
 .سر پشت از هم زدنمان، یم روبرو از هم وقت، آن.دیایب در یکی

 لو جوشم، و حرص. برنگردند که بودند آمده اصالً ها بچه و بود ییفدا ما گردان. خوردم ینم را نیا ي غصه ادیز
 .شد یم کنده اتیعمل کلک م،یرفت یم لو ما اگر.بود اتیعمل رفتن

 نیمعصوم به شدم متوسل. کردم شروع را توسل و ذکر نشد، يخبر دمید یوقت.گذشت هم گرید ي قهیدق چند
 ساکت طور نیهم ها بچه که کنند کمک خواستم یم ازشان. شد اشک شیخ صورتم اول همان از). السالم همیعل(

 يریت نخورد، هم به يزیچ يا اسلحه نکرده يخدا بشود، خفه دلشان تو بکنند خواهند یم اگر يا سرفه بمانند؛
 .بدهند را اتیعمل دستور زودتر یهرچ خواستم یم هم همه از شتریب.نشود کیشل

 خود تا کردم شروع) اله و هیعل اهللا یصل( اهللا رسول حضرت از يطور نیهم خواندم، یم داشتم را توسل يدعا
 خطاب را) هایعل اهللا سالم(زهرا ي فاطمه حضرت.نشد يخبر دمید).هیعل اهللا سالم( االمر صاحب حضرت
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 »!م؟یکن کاریچ حاال نموند، یکس گهید.نشد يخبر م،یکرد ادی رو همه ما مادرجان«:گفتم یشوخ به و کردم

 در اومدم«:گفتم و کردم توسل.افتادم هیرق حضرت ادی کدفعهی.داد نشانم را يگرید راه و کرد تیعنا یب یب انگار
 ».دیکن کمکمون و نیبش کار به دست باالخره کتونیکوچ يدستها اون با که شما ي خونه

 کدفعهی نگذشت، ادیز.ختنیر به کرد شروع دوباره اشکهام.شدم)هایعل اهللا سالم( هیرق حضرت با زدن حرف مشغول
 دستش از چطور دمینفهم.طرفم کرد دراز را یگوش.بود یچ میسیب.کردم احساس ام شانه رو را یدست ینیسنگ

 ».دیکن شروع خدا بر توکل«: گفت.زد یم حرف آهسته یلیخ.بود فرمانده.دمیقاپ
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 دور ي رهیخ.کرد یم هیگر داشت و بود شده سرخ صورتش.شد ساکت د،یرس جا نیا به که حرفهاش ن،یعبدالحس
 :گرفت را حرفش دنبال بعد یکم.دید یم داشت را ها صحنه همان انگار.بود دستها

 تنها یچ میسیب با میدید آمدم، خودم به یوقت. شد چه دمینفهم اصالً من! کردند ما به یتیعنا عجب هیرق حضرت
 ،یکم مدت تو دانم یم فقط.دانم ینم گرید را شدند رد چطور موانع و ها خاردار میس از! بودند رفته همه.میهست

 بود، سرشان باال فرمانده که یوقت. کرد فلج را دشمن نیهم.گرفتند را مقر و کردند منهدم را یچ همه و سنگرها
 .فرمانده بدون برسد چه خوردند، یم شکست

 تمام شب همان.شد یم شتریب لحظه هر دشمن یچارگیب.بودند کرده شروع را اتیعمل گرید يمحورها از ها بچه
 .ما دست افتاد منطقه

 .بود ما يمهایسیب شنود کارشان داشتند، تسلط یفارس زبان به که بودند زن تا چند دشمن یفرمانده مقر تو

 شما يروهاین میدید کهوی فقط ما«:گفتند یم.کردند رشانیاس ها بچه

 

112 

 

 ».شد یم تصرّف يگرید بعد یکی سنگرها، و دنیرس

 چکار تو«:گفت یم.دیبوس یم سرهم پشت طور نیهم و کرد بغل مرا.سراغم آمد فرماندهان از یکی ات،یعمل صبح
 د،یپاش هم از دشمن خط شد، یچ یدون ینم اصالً!؟يببر نیب از رو مقر نیا فرصت، نیکمتر تو یتونست که يکرد

 ».بود شده نابود سرش پشت اش، فرمانده حرفه، یلیخ آخه شد، سردرگم و جیگ

 رو اتیعمل دستور که یوقت از«:گفت یم. میریبگ را جا آن قهیدق چند عرض تو ما که نداشت انتظار خدا ي بنده
 طول یلیخ ن،یبزن رو جا اون و مقر به نیبرس بعدش ن،یبش رد معبر از تا که میکرد یم حساب میداشت هنوز م،یداد

 ».هم به ختیر شون یچ همه و شد یقاط هاش میسیب ،یفرمانده سنگر میدید کدفعهی یول کشه؛ یم
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 شهردار
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 ینیحس دکاظمیس

 .شد یم نوبتش کار نیا بار، کی شب هرچند. بود یحاج با ظرفها شستن شب آن

 هزار و رفت یم خط يتو دائم شان؛ صیترخ رو،ین گرفتن لیتحو ،ییشناسا:دیدو یم طرف آن و طرف نیا کسرهی
 .يگرید به بدهد را. " 1 " اش يشهردار نشد کدفعهی یول داشت، يگرفتار و کار

 بچه از یکی.بود کنارش ظرفها.سفره کردن زیتم به کرد شروع یحاج. میکرد جمع را ظرفها م،یخورد که غذا شب آن
. شد خم اطیاحت با. یحاج پشت آمد پاهاش نوك رو.شد بلند آهسته.اوردیب در يزبازیت خودش حساب به خواست ها

 .رونیب زد صدا سرو یب و برداشت را ظرفها

 بود حرفها نیا از بزرگوارتر.ردیگ ینم را جلوش دانستم یم.راه آن به زد را خودش یول د،ید.دشیند یحاج کرد فکر
 تو بزند جمع نیماب که

 

 یپاورق

 

 افتاد یم ها بچه از یکی ي عهده به ظرفها شستن و غذا گرفتن نظافت، آن، براساس که بود يا فهیوظ -1

 

114 

 

 .رونیب رفت عیسر.کرد جمع را سفره زود.یکس ذوق

 را هاش شانه سر، پشت از یحاج شستن، به کند شروع خواست.آب ریش يپا بود نشسته برد، را ظرفها که یکس
 نکنه، درد دستت ،يآورد رو ظرفها و يکرد کمک که جا نیهم تا«:گفت و دیبوس را صورتش.کرد بلندش.گرفت

 ».خودم با اش هیبق

 ».باال میزد رو نهایآست که حاال نزن، حالمون تو گهید آقا حاج«

 ».کارت دنبال برو برو، شما آقاجان نه«:گفت.نییپا دیکش را او ينهایآست یحاج
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 ».پرمون تو نزن رو دفعه نیا حاال«

 از کارو نیا اجر يخوا یم شما«: گفت آخرش. بود یحاج تر لهیپ او از.آمد ینم هم کوتاه.نداشت يا دهیفا اصرارش
 دنبال برم اگر یول هستم، گردان ي فرمانده من که درسته شتره،یب من ییشناسا اون از اجرش کار نیا ؟يریبگ من

 »!که یفرمانده نشد که نیا گه،ید یکی رو لباسم و بشوره یکی رو ظرفم وقت اون کارها،

 ».رنیم یم ر،یبم بگه روهاین به اتیعمل شب اگه یحاج نیا که ستین خودیب«:گفت آمد، یوقت.برگشت باالخره
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 نماز يبرا یحال

 

 ینیحس کاظم دیس

 دیرس پام تا. ییشناسا میبود رفته هم جلسه از قبل. گردان میآمد.شد تمام جلسه.صبح اذان به بود مانده یساعت کی
 رفت.آورد در را جورابهاش.خوابد یم هم نیعبدالحس کردم یم فکر. نیزم يرو شدم ولو کوفته و خسته چادر، به
 .رفتم دنبالش! رونیب

 یعیطب.بود او يرو کار فشار ما، ي همه از شتریب. گرفتن وضو به کرد شروع و باال داد را نهایآست.ستادیا آب ریش يپا
 .باشد داشته شب نماز يبرا یحال دادم ینم هم را احتمالش. باشد تر خسته همه از که بود

 ي فرمانده ي کله سرو گرید ساعت دو ، یکی تا که کردم یم را نیا فکر.نشدم خودم فیحر بکنم، را او کار خواستم
 شیپ. میبرگرد یک دانست یم خدا. نیدورب پشت میرفت یم و دگاهید میرفت یم دیبا باز وقت آن.شود یم دایپ محور
 ».که داره یاستراحت کی به اجیاحت ساعت، چهار و ستیب تو بدن باالخره«: گفتم خودم

 .برد خوابم زود. دمیکش دراز و چادر تو رفتم

 .کرد دارمانیب آمد صبح اذان
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 ».نمازه ن،یش بلند«

 مثل که بود معلوم.کردم نگاه صورتش به. شد باز چشمهام تا دیکش طول يا لحظه چند.دمیمال را پلکهام و شدم بلند
 .است خوانده یحال با نماز شب، هر
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 همه يبرا وه،یم 

 

 ینیحس کاظم دیس

: گفت ها بچه از یکی م،یکن استراحت يا قهیدق چند شد بنا که بار کی.دیکش یم طول یلیخ گردان جلسات یگاه
 ».میکرد ضعف یلیخ که ما م،یبخور تا ارهیب يزیچ کی بره تدارکات آقا«

 .بدهد را کار بیترت تدارکات يها بچه از یکی شد قرار دند،یرس توافق به که نیا از بعد

 مشغول بخواهند ها بچه که نیا از قبل. يگرید ي وهیم ای آورد هندوانه ستین ادمی درست.برگشت زود و رفت
 ." 1 " »نه؟ ای یروگرفت نیا گردان کادر تمام يبرا«: گفت و آمد حرف به یحاج بشوند، خوردن

 ».شه یم ادیز خرجمون که يجور نیا آقا، حاج نه«: داد جواب اش شده گرد يچشمها با بود، آورده وهیم که او

 »ه؟یچ هیبق با ما فرق مگه«: گفت و هم به دیکش را اخمهاش

 

 یپاورق
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 نفر پنج و یس ،یس حدوداً که بود گردان کادر همان حد در وپرسنل، میبود نگرفته لیتحو یجیبس يروین هنوز -1
 میشد یم
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 دیبا فردا که هستن اونا م؛یکن یم يتئور کار کاغذ، و نقشه رو میدار و مینشست جا نیا ما«:داد ادامه.دینشن یجواب
 ».دشمن دل تو برن و کنن مصرف رو يانرژ

 گردان کادر ي همه يبرا را وهیم آن تا که هست خاطرم خوب یول.نمانده ادمی درست که زد هم يگرید يحرفها
 ." 1 " نزد اش به لب نگرفتند،

 

 یپاورق

 

. نکرد قبول آوردند، نو يپتو براش بار کی مثالً.داشت یم مقدم خودش بر را گرانید و بود طور نیهم شهیهم -1
 که رزمش يلباسها مثل درست کرد، استفاده رفته رو و رنگ و کهنه يپتوها از خودش و ها یجیبس به داد را آنها

 بودند دوم دست معموال
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 یفرمانده ژیپرست

 

 ینیحس کاظم دیس

 فرزندان و سادات به نسبت هم داشت،) هایعل اهللا سالم( زهرا ي فاطمه حضرت به نسبت هم ،یخاص ي عالقه
 .داشت یم نگه را يدیس هر احترام هم بیعج.شانیا
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 یسع یحت. باشد شده وارد من از زودتر او و میباش رفته هم با يگرید يجا ای خانه، چادر، سنگر، تو دیآ ینم ادمی
 .ندارد بر قدم من از جلوتر کرد یم

: گفت و جلو فرستاد مرا معمول طبق م،یدیرس که اتاق در پشت. جلسه کی تو میبرو میخواست یم هم با بار کی
 ».بفرما«

 ».برو شما اول«:گفتم اش به.تو نرفتم

 ».شم ینم وارد ییجا د،یس از جلوتر من یدون یم که تو«:گفت و زد يلبخند

 »!برم اول من که نداره تیخوب گهید جا نیا آقا حاج«:گفتم اعتراض به

 »؟یچ يبرا«

 باالخره و هست جبهه که هم جا نیا ،یهست فرمانده شما یناسالمت

 

120 

 

 ».بشه حفظ یفرمانده ژیپرست و ابهت دیبا

 ».آره یم نییپا رو شما ژیپرست برم، جلوتر من که نیا«:دادم ادامه زود و کردم یمکث

 »!نباشه اصالً خوام یم باشه، سادات به یاحترام یب با خواد یم که يژیپرست اون«: گفت هیکنا به و دیخند
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 یبرونس ادگاری و کوشک نرم يخاکها

 

 ینیحس کاظم دیس

 .رمضان اتیعمل از قبل ما، ي منطقه بود آمده سپاه کلّ ي فرمانده
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 پیت به شد واگذار سپاه یفرمانده خود طرف از هم باالخره.بود ییذایا و ژهیو اتیعمل کی از باال،صحبت يها رده تو
 .)هیعل اهللا سالم( جواداالئمه هجده پیت یعنی ما،

 :ستیچ موضوع میدیفهم جا آن تازه.گذاشت ياضطرار ي جلسه کی پیت مسؤول روز، همان

 حمله انتظار مقدمش خط پشت ،يقو یلیخ ي زهیمکان گردان دو.بود کرده منطقه وارد را» T-72« يتانکها دشمن
 که کردن آماده رو خودشون اونها«:گفتند یم جمع خاطر و قیدق ات،یعمل- اطالعات يها بچه. دندیکش یم را ما به

 ».مون به بزنن ینیسنگ تک فردا

 نشده شروع رمضان، اتیعمل نبود دیبع چیه صورت نیا در.رفت ینم درزش يال هم مو و کنند حمله بود بنا فردا
 .شد يادیز صحبت جلسه تو!بخورد شکست

 میبرو وقت همان که گذاشتند نیا بر بنا صحبت، یکل از بعد
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 .میکن منهدم را»T- 72« يتانکها ،ییذایا اتیعمل کی با و دشمن دل تو میبرو هم شب و ییشناسا

 تیخصوص.مینداشت سروکار باهاشان یاتیعمل چیه تو ازآن قبل و بود کرده منطقه وارد تازه دشمن را تانکها نیا
 یلیخ ي فاصله از و یرفت یم دیبا کند، اثر خواست یم هم اگر کرد، ینم اثر شان به یچ یآرپ که بود نیا تانکها

 .يزد یم دیبا هم حساس يجا به و ،يکرد یم کیشل کینزد

 کنند؟ اقدام یقیطر چه از و بروند، اتیعمل يبرا روین تعداد چه که نیا به دیکش بحث روز آن

 او ي چهره ،ییشناسا يبرا میافتاد راه یوقت. بود نیعبدالحس شان یکی ي فرمانده.شدند کار نیا مأمور گردان سه
 .داد یم نشان شهیهم از آرامتر ییگو اش ییایدر و یشگیهم لبخند آن با

 از یمحکم و قرص دژ.کردند یم کار خط نیا يرو ها یعراق که شد یم يا هفته کی.میرفت دشمن خط کینزد تا
 و صاف دشت کی ما، راه سر درست هم، موانع از جلوتر زد، یم چشم تو يادیز موانع دژ يجلو.بود درآمده آب
 یم دردسر پر یحساب را کار یول یکی نیا م،یکن حل میتوانست یم را موانع مشکل اگر.کرد یم ییخودنما عیوس

 ».میکن چکار برگشتن يبرا بگو فقط شما«: گفتند یم پیت ي فرمانده به ها بچه احوال، نیا همه با. کرد
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 روین برگشتن سالم ي هیقض همه، از تر مهم نیهم يبرا. میبده انجام ییذایا اتیعمل که دشمن دل تو میرفت یم ما
 برگشتن حساب رو را، مانیگرا یحت م،یداد صورت ییکارها هم عمالً. کرد ییراهنما تا چند پیت ي فرمانده. بود
 .میکرد میتنظ

 هیتوج به رفتند ها بچه. بود غروب کینزد م،یبرگشت که ییشناسا از
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 .خودمان گردان میرفت هم نیعبدالحس و من. روهاین

 يپا هم یکی بود؛ کرده گم را راه محدود، ییشناسا خاطر به شان یکی نبردند؛ ییجا به راه گرید گردان تا دو
 .عقب بکشند که زدند میس یب را گردان دو هر. نیم يرو بود رفته اش فرمانده

). السالم همیعل( طهارت و عصمت تیب اهل تیعنا و لطف به دیام چشم و بود ما گردان به همه دیام چشم حاال
 قهیدق چند افتادن، راه وقت.بود کرده دایپ توسل حال نیعبدالحس خود همه، از شتریب میبگو اگر نباشد اغراق دیشا

 عجله با.گشت یم چه دنبال دانم ینم یول او بود، ادیز بند یشانیپ یعنی. کرد معطل بند یشانیپ کردن دایپ يبرا يا
 ».گهید میبر بردار یکیت ؟یحاج یکن یم چکار«: گفتم. پهلوش رفتم

 یب یب مقدس اسم که گردم یم یکی دنبال«: گفت. نگرفت. دستش دادم برداشتم را بندها یشانیپ از یکی یحت
 »!باشه توش

 با روش که میکرد دایپ یکی باالخره. کردم کمکش هم خودم.باشم نزده توپرش خواستم. داشت یخاص يهوا و حال
 .یادرکن)س( الزهرا فاطمه ای: بود نوشته ییبایز و رنگ سبز خط

 گرم ي بدرقه با.میشد آماده قهیدق چند ي فاصله تو.یشانیپ به بست و دیبوس را همان.زد حلقه چشمهاش تو اشک
 ...شد ینم جدا لبهامان از) السالم همیعل( ائمه ذکر.نمانیماب بود شده یانقالب که حقّا.میافتاد راه ها بچه

 چهارصد صد،یس بود؛ ما گردان کار، يپا دیرس که یگردان تنها شب آن
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 و صاف دشت همان تو دشمن، يسو به میداشت یم بر قدم صدا یب و آرام سرهم، پشت قاًیدق ،یجیبس يروین تا
 .عیوس

 هم به دشت یکیتار!سرما يباال درست هم آن زد، منور دشمن کهوی موانع، به میبرس بود مانده متر چهل ،یس
 گلوله یپ در یپ کیشل يصدا بندش پشت.شد بلند صداشان سرو کدفعهی. دندید را ستون نوك انگار آنها و ختیر

 .هم به زد را منطقه سکوت و آرامش ها،

. صاف دشت کی تو ما بودند، زیخاکر پشت و موانع پشت محکم، دژ کی يتو آنها شد؛ درست ينابرابر ي صحنه
 زود یلیخ ها بچه که يجور بود، منطقه آن خاك ینرم م،یداشت که يازیامت تنها. نیزم يرو میبود رفته زیخ همه

 .رفتند فرو خاك يتو

 داشت، که يا اسلحه هر و چهارلول، دولول، تانک، ي گلوله ازده،ی یچ یآرپ.ختیر یم آتش وجودش تمام با دشمن
 و درست را اوضاع.مینکن کیشل هم گلوله کی یحت ما که بود داده دستور نیعبدالحس عوضش. بود انداخته کار
 اشتباه ییشناسا ي نفره چند گروه کی با را ما دشمن که نبود دیبع چیه صورت نیا در." 1 " بود دهیسنج قیدق
 .شد هم طور نیهم اتفاقاً. است کنده را همه کلک که کند فکر و رد،یبگ

 .شد قطع رفته رفته و شد، کم حجمش رفته رفته.بود دیشد آتش ختنیر قه،یدق ستیب تا ربع کی حدود

 دست ها یراحت نیا به د،یرس یم مشامش به اتیعمل يبو اگر دشمن. شد ینم باورم بودم، مانده زنده که هم خودم
 بودند کرده نیقی.نبود بردار

 

 یپاورق

 

 چیه یول ها، بچه جان حفظ يبرا زد یم يادیز جوش و حرص که نیا وجود با ط،یشرا نیتر سخت تو شهیهم -1
 کرد یم انتخاب را راه نیبهتر احوال، و حال همان تو و داد ینم دست از اوضاع به را تسلطش وقت
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 کرده نفوذ کشانینزد تا رو،ین تا چهارصد صد،یس که دیرس ینم هم فکرشان به.میهست ییشناسا گروه کی ما که
 .باشند

 ».چطوره تیوضع نیبب ریبگ گردان از خبر کی«: گفت.بودم دهیکش دراز نیکنارعبدالحس درست من

 همه. بودند شده یزخم يبدجور ها یبعض. " 1 " میبود داده دیشه تا چهارده زده،یس.ستون آخر تا رفتم زیخ نهیس
 و دندانهاش يال بود گذاشته را دستش یکی یحت. نشود بلند شان ناله يصدا که رفتند یم کلنجار خودشان با هم

 يال از بود که یزحمت هر به را دستش. کردم باز گردنش دور از را اش هیچف عیسر.دیاین در صداش که داد یم فشار
 ." 2 " دهانش تو کردم را هیچف و رونیب دمیکش دندانهاش

: گفتم اش به آهسته. ستون عقب بردمش. بود وسالم حیصح. " 3 " جوانان نیحس به افتاد چشمم ها بچه نیب ما
 ».ادین در یکس ناله يصدا کوقتی که باش داشته رو هوا«

 »کنه؟ چکار خواد یم یبرونس یحاج یدون ینم«:دیپرس

 ».میگرد یم بر نداره؛ دنیپرس گهید که نیا«:گفتم تعجب با

 »شه؟ یم یچ اتیعمل پس«

 ».یخودکش یعنی اتیعمل اوضاع، و وضع نیا با!یحساب مرد«

 رفتم ز،یخ نهیس حالت به دوباره،. نماندم يگرید سؤال منتظر

 

 یپاورق

 

 یم حساب به معجزه کی خودش د،یشه تعداد نیا ما، تیموقع به توجه با و داشت، دشمن که آتش حجم آن با -1
 آمد

 دستش گوشت و پوست تو دندانها یرفتگ فرو رد فشار، شدت از دمید عقب، میبود برگشته که شب آن يفردا -2
 !است مانده

 فوج به اش فرمانده مثل بعدها که یبرونس دیشه يارهایدست از یکی هم و نصر 5 لشکر يمحورها فرمانده از -3
 وستیپ انیآسمان
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 یشانیپ بود، دهیکش دراز نهیس به که طور همان. باشد خواب آمد یم نظر به.بود نیعبدالحس که ییجا سرستون،
 .شد ام رهیخ و کرد بلند را سرش. زدم صداش آهسته. خورد ینم تکان و دستش پشت بود گذاشته را اش

 »؟یحاج يبرگرد يخوا ینم انگار«

 »آقا؟ حاج میکن چکار يخوا یم«: آمدم حرف به باز.آمد یم در حرصم. " 1 " اش يخونسرد از.نگفت يزیچ

 »؟یدون یم وارد زهایچ جور نیا و نما قطب و کالک و نقشه به رو خودت که تو د،یس میکن چکار بگو تو«: گفت آرام

 ».میگرد یم بر معلومه،«: گفتم يفکر چیه بدون. بود بیعج برام زدنش حرف طور نیا

 »!؟یچ«: گفت عیسر

 ».میگرد بر گم یم من«: گفتم قبل از تر جمع خاطر.بودم ها یزخم درد و اوضاع بودن ناجور فکر تو

 »!م؟یبرگرد شه یم مگر«

 »!م؟یبش رد یلعنت دژ نیا از میتون یم ما مگر«:گفتم جوابش تو زود

 .مطلب دادن حیتوض به کردم شروع ندازم،یب جا را حرفم تا.نگفت يزیچ

 راه تا دو هر دشمن، شدن زنگ به گوش جه،ینت در و ما رفتن لو ي هیقض نیا با م،ینداشت شتریب»کار راه« تا دو ما«
 ».گهید شد بسته
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 خطر تو روین جان و خورد یم گره کار اگر یول بود، حساس طیشرا در گرفتن میتصم هنگام يخونسرد نیا البته -1
 محل تیموقع یحت که يطور کرد، یم دایپ يگرید حال و خورد یم جوش و حرص او یکس هر از شتریب افتاد، یم
 شود یم اشاره يا نکته نیچن به خاطره، ادامه در که کرد یم فراموش را مکان و
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 االن د؛یبرگرد حتماً د،یکن عمل نشد اگر کی ساعت تا: گفت هم یفرمانده خود«: دادم ادامه و کردم اشاره ساعتم به
 ».میرس ینم جا چیه به ما قه،یدق چند نیا تو. شده مین و دوازده ساعت که هم

 و طیشرا نیتر سخت تو دانستم یم. حساس نقطه رو گذاشتم انگشت خودم حساب به آوردم، را فرمانده اسم که نیا
 مواضع عمق تا و میشکست را دشمن دژ ما که بود يمورد یحت. دارد محض اطاعت مافوقش از ط،یشرا نیبهتر تو

 ».نیبرگرد دیبا«: گفتند و زدند میس یب باال يها رده از که میبود شدن مستقر حال در. میرفت

 نظرت«: گفت. بودم العملش عکس منتظر هم حاال. گشت یم بر چرا و چون ذره کی بدون ،یطیشرا نیهمچن تو
 »بود؟ نیهم

 »؟يدار هم يا گهید نظر شما مگه« دم،یپرس

 ».رسه ینم ییجا به عقلم هم من«: گفت رد،یبگ اش هیگر بخواهد انگار که یخاص جور.ماند ساکت يا لحظه چند

 ها لحظه.بدانم را بحث ي جهینت بودم منتظر. کوشک نرم يخاکها رو گذاشت را صورتش جا همان هست ادمی قاًیدق
. گفت ینم يزیچ و بود ساکت طور نیهم او. بود افتاده شور یحساب دلم. گذشت یم هم سر پشت طور نیهم

 »؟یبرونس يآقا میکن چکار پس«: دمیپرس

 »!؟یکن چکار يخوا یم بگو هستن، منتظر همه آقا حاج«:گفتم یعصب. نداد خودش به یتکان یحت

 داشت برم شک آن کی. است عالم نیا تو که انگار نه انگار او.کردم تکرار را سؤالم گرید بار چند.دمینشن يزیچ باز
 ناله ي آهسته يصدا کنم، تکرار را سؤالم باز خواستم شده؟ يگرید طور ای اند افتاده ییشنوا از گوشهاش نکند که

 ...ستون يالبال رفتم زیخ نهیس ع،یسر. آمد یم ازعقب صدا. آورد خود به مرا يا
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 هر ام ینگران و اضطراب. نیعبدالحس شیپ آمدم هم گرید بار سه دو، مدت، نیا تو. گذشت قهیدق ده حوش و حول
 با. داد ینم را جوابم که بود شده اش چه او دانم ینم.بود ها بچه شیپ حواسم و هوش تمام. شد یم شتریب لحظه

 »!بگو يزیچ کی ؟یحاج هیوضع چه نیا آخه«: گفتم یم ظیغ
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 اصالً یعنی نکردم، دقت ادیز اش چهره به. کرد بلند را سرش کدفعهی پهلوش، آمدم که آخر بار.گفت ینم یچیه
 منور یگاه گاه: بود ننشسته کاریب دشمن.میشو خالص وضع آن از زودتر که زد یم تند و تند دلم فقط نکردم؛ دقت

 .کرد یم کیشل يگرید ي گلوله ای خمپاره هم یگاه گاه و زد یم
 

 دیشد که یکس مثل درست:بود گرفته کرد، یم فرق شیپ قهیدق چند با صداش. آمد حرف به نیعبدالحس باالخره
 ».گم یم یچ نیبب کن گوش خوب!کاظم دیس«: گفت. باشد کرده هیگر

 دانگ شش.کند کسرهی را فمانیتکل خواهد یم داشتم نیقی.کردم قرض هم تا دو داشتم، گوش تا دو معروف قول به
 .او صحبت به رفت حواسم

 ».جلو برو خودت«

 »کنم؟ چکار جلو برم«: گفتم ام شده گرد يچشمها با

 ».اول نفر یعنی ستون، سر ير یم خودت بکن؛ کارو همون قاًیدق گم یم که یهرچ«

 شتیب راستت، سمت يگرد یم بر درست جا اون ،»يدیرس که ستون سر«:داد ادامه و کرد اشاره راستش سمت به
 ».يشمار یم قدم پنج و

 ».ها يبشمار قیدق«:گفت دیتأک با.کرد مکث

 .کردم یم نگاهش فقط مبهوت، و مات

 خودت سر پشت رو ها بچه و گرد بر بعدش بگذار، عالمت کی جا همون شد، تموم و يشمرد که قدم پنج و ستیب«
 ».جا اون ببر
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 یپ باز.کامل نانیاطم با هم محکم، هم زد؛ یم حرف محکم یلیخ یول!گرفته اش یشوخ دیشا کردم فکر آن کی
 عمق به رو دفعه نیا ؛يدیرس ،يبود گذاشته قدم پنج و ستیب سر که عالمت اون به یوقت«: گرفت را صحبتش

 ».کنن چکار ها بچه به گم یم خودم گهید جا اون.جلو ير یم متر چهل دشمن،
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 بزرگ عالمت کی حرفهاش، از کدام هر. بروم دستور یپ بود منتظر حتماً.کرد یم نگاهم داشت.نخوردم تکان جام از
 »؟یحاج یکن چکار يخوا یم هست معلوم«: گفتم. من ذهن تو بود سؤال

 »گفتم؟ یچ يدیشن«:دیپرس یناراحت به

 »...یول دم،یشن که دنیشن«

 ».بده انجام عیسر پس«: گفت.حرفم تو آمد

 یم يدار یچ هست حواست اصالً! آقا حاج«: گفتم اعتراض به. گرفتم را خودم يجلو.شود بلند صدام بود مانده کم
 »؟یگ

 »!محض یخودکش ه،یخودکش کار، نیا«: گرفتم را حرفم دنبال و ندادم امانش

 ».کن عمل دستور به شما«

 تو درش، آن به زدم که بود نیهم يبرا دیشا.آمد ینم در جور عقلم با کردم یم نییپا و باال را مسأله چه هر
 ».بگو گهید یکی به رو یخودکش دستور نیا«:گفتم و کردم نگاه چشمهاش

 ».ینزن هم حرف و یکن اجرا يدار فهیوظ هم تو دادم، تو به دستورو نیا«

 یحت و بودم دهیند ازش يبرخورد نیهمچ لحظه آن تا. درش آن به بود زده انگار هم او.قاطع و بود يجد لحنش
 یحرف کام تا الم گرید. نداشتم دستور انجام جز يا چاره. بودم کرده ریگ یطیشرا بد تو.بودم دهینشن
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 شمردن به کردم شروع. راست سمت برگشتم و شدم بلند جا آن.ستون نوك طرف افتادم راه زیخ نهیس نزدم
 »...و چهار سه، دو، ک،ی«:قدمها

 و گذاشتم یعالمت.ستادمیا قدم، پنج و ستیب سر.بشمارم قیدق کردم یسع ذهنم، و فکر بودن مخدوش وجود با
 .کردم فکر اش يبعد دستور به.عالمت همان يپا تا آوردم خودم سر پشت را همه. گردان سراغ آمدم

 ».جلو ير یم يمتر چهل دشمن، عمق به رو«
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 خودش دمید کدفعهی.جلو بردم متر، چهل همان حدود را گران ها، دسته فرمانده و گروهانها فرمانده کمک با
 .بودند همراهش گرید زن یچ یآرپ تا پنج چهار، و دیس.آمد

 ».کیشل يبرا يحاضر«:دیپرس و. " 1 " دیس به کرد رو

 ».آقا حاج بله«

 »طرف اون به کن کیشل و ریبگ رو من انگشت رد شما اکبر، اهللا گفتم من که يمجرد به«

 »!م؟یبزن رو کجا! آقا حاج مینیب ینم يزیچ که ما«: گفت رتیح با و آهسته.بود برده ماتش انگار رمردیپ

 ».گهید کن کیشل طرف همون به ؟یبزن کجا که يدار چکار شما«

 کیشل روبرو همون به دیس سر پشت د،یدیشن روکه ریتکب يصدا هم شما«:گفت گرید زن یآرپ تا پنج چهار، به
 ».دیکن

 ».دیکن یم شروع رو حمله بالفاصله ها بچه هیبق با هم شما«:داد ادامه و من به کرد رو

 

 یپاورق

 

 داشت يادیز مهارت ،یچ یآرپ با يریهدفگ و کیشل در که خراسان از بود يرمردیپ -1
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 »!ها يد یم کشتن به رو همه ،یحاج میبرگرد ایب«:گفتم التماس حالت به.بودم امدهین کوتاه هنوز من

 ».گذشته حرفهاش نیا از گهید«: گفت خونسرد

 .زن یچ یآرپ دیس به کرد رو

 ».دجانیس يا آماده«

 »آماده ي آماده«
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 »؟يکرد خارج ضامن از«

 ».آقا حاج بله«

 کهوی.خواند لب ریز هم ییدعا انگار. کرد نگاه یخاص جور را طرفش آن و طرف نیا. آسمان به رو کرد بلند را سرش
 .آسمان به رفت اش نعره يصدا

 ».اکبر اهللا«

 ».نیحس ای«:زد ادیفر دیس بندش پشت. هم به زدیبر خواست یم را نیزم ي همه خواب ییگو که گفت يطور

 تا پنج چهار، بالفاصله.گرفت را منطقه اش ییروشنا و شد منفجر که بر نفر کی به خورد اش گلوله.کرد کیشل و
 .شد حمله ها، بچه ریتکب يصدا با بندش، پشت و زدند هم گرید ي گلوله

 داد نیعبدالحس بروند، ها یعراق دنبال خواستند یم ها یبعض.شد مار و تار د،یایب خودش به نکهیا از قبل دشمن
 ».میاومد اونا خاطر به فقط رو راه همه نیا ما ،»T- 72« يتانکها دنبال دیبگرد«:زد

. اورمیب در بال بود مانده کم یخوشحال از افتاد، نیپوالد يتانکها آن به چشمم یوقت.هدف به میدیرس هم باالخره
 یم یمانیپش احساس بودم، زده نیعبدالحس به که ییحرفها از ها، لحظه همان تو. نداشتند من از یکم هم ها بچه

 .کردم
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» T- 72« همون نیا جان، دیس کن نگاه«: گفت و دیس به کرد رو نیعبدالحس بحبوحه، آن تو.تانکها جان به میافتاد
 ».کنه ینم اثر اش به گلوله گن یم که هست

 آمدند بعد یکم. داشتند را مشکل نیهم هم گرید يها بچه.کرد کمانه که شان یکی طرف به زد یچ یآرپ کی و
 »م؟یکن چکار کنه، یم کمانه اش همه یول تانکها، نیا به میزن یم ما«:گفتند اعتراض به.او شیپ

 تو بنداز نارنجک و تانک يباال بپر خوب ؟یچ يبرا روساخته شما عالم خداوند پس«:گفت يجد و یشوخ به
 ».اش یشن به بزن کینزد ي فاصله از برو برجکش،

 م،یکن منفجر دیبا رو نهایا باالخره«:گفت. رفت یم طورکه همان.تانکها طرف افتاد راه و گرفت یچ یآرپ کی خودش
 ...».جا نیا کردن جمعشون اسالم هیعل چون
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 .بود صبح اذان خودمان، دژ میبرگشت یوقت.میکرد منهدم کامالً را دشمن یزره گردان دو شب، آن

 به که یحال در.دمیکش دراز نیکنارعبدالحس هم من.دیخواب يا گوشه هرکس ،یخستگ فرط از م،یخواند که را نماز
 .برد خوابم کردم، یم فکر او شبید يدستورها راز

 نیعبدالحس که کردم یم یخستگ احساس هنوز. بودم دهیخواب یساعت سه دو،. شدم داریب خواب از آفتاب، يگرما از
 »باهام؟ يدار کار جانم،«: گفتم زود. زد صدام
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 ».بکّن نویا«: گفت کشد، یم دارد که یکس مثل و کرد اشاره گردنش بغل به

 ماتم آن کی! بود رفته فرو پوست و گوشت يتو یعنی گردنش، به بود دهیچسب شدم، کلوخ تکه کی متوجه تازه
 »ه؟یچ گهید نیا«:گفتم تعجب با.برد

 به هم حاال دم،ینفهم منم و گردنم به دهیچسب کلوخه نیا نداشتم، رو سرم ریز يهوا بودم خسته که ازبس«: گفت
 ».اومده در ینیب یم که روز و حال نیا

 ادی کدفعهی بلندشوم، خواستم. اوردین خودش يرو به یول بود، دیشد هم دردش.کندم را آن بود، یزحمت هر به
 .یبهشت و نیریش يایرؤ کی بود، نیریش يایرؤ کی برام ییگو افتادم؛ شبید

 یمن و من.شدم رهیخ چشمهاش تو. طرفم برگرداند را صورتش.گرفتم را دستش شد، یم بلند داشت نیعبدالحس
 ».شده سؤال برام شبید انیجر راستش«:گفتم و کردم

 »ان؟یجر کدام«

 »انش؟یجر بود یچ جلو، به متر چهل و راست به قدم پنج و ستیب نیا نزن، راه اون به رو خودت«:گفتم ناراحت

 .شد بلند جاش از

 ».میدار يادیز وقت جوابها و سؤال جور نیا يبرا شه، یم رید که جان دیس میبر حاال«

 ».بود یچ موضوع بدونم دیبا حاال نیهم نه،«:گفتم.داشتم نگه را او یول شدم، بلند هم من ناخواه خواه
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 يزیچ آمد.کنم يپافشار طور نیا کردم یم جرأت که بود حساب نیهم رو داشتم، خبر خودم به ادشیز ي عالقه از
 يآقا حاج کدفعهی که دیبگو
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 »!نیکاشت گل هم شبید زاد،یمر دست«: گفت و کرد یگرم یاحوالپرس و سالم.شد داشیپ. " 1 " فیظر

 »دیس میبر«: گفت من به رو.نماند تعارف يها پاره تکه، منتظر

 طفره از.بودند مانده جا احتماالً که ییشهدا ای مجروح دنبال میرفت یم دیبا ،ییذایا ياتهایعمل تمام معمول طبق
 هست، یبرونس يآقا«: گفتم گرفته و دمغ.بودم شده ناراحت یحساب سؤالم، به ندادنش جواب و نیعبدالحس رفتن

 ».برو خودش با

 ».يبر خودت که خوبه جان، دیس يدار ادی بهتر شما رو جاها اون«:گفت و زد يلبخند نیعبدالحس

 ».مینر که بهتره هم کار نیا يبرا م،یستین اسرار محرم ما که حاال!آقا حاج گهید نه«

 یم راست یبرونس يآقا یول ندارم، خبر بزرگوارها شما يمگو بگو، از من حاال«: گفت ام به.حرفمان نیب آمد فیظر
 ».گه

 و شه یم حساس یلیخ یحاج افته، یم خطر تو روین یوقت یدون یم که تو«:داد ادامه فتد،یب جا بهتر حرفش تا
 ».میبر که یفتیب راه زود نشده، رید تا بهتره پس مونه؛ ینم ذهنش تو محل تیموقع

 .سرش پشت هم من و افتاد راه فیظر.نگفتم يزیگرچید

 عیسر.بودند حرکت ي آماده هم گرید »یپ ام یپ« تا سه دو،.کنارش هم من ،»یپ ام یپ« پشت نشست فیظر خود
 .اتیعمل ي منطقه طرف میافتاد راه

 نیهم«:گفتم فیظر به.میبود شده رینگیزم شبید که ییجا میدیرس

 

 یپاورق
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 شاد روحش وست؛یپ دانیشه لیخ به فشیشر وجود بعدها و بود، پیت یزره مسؤول که يگرانقدر یروحان -1
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 ».نگهدار جا

 نیعبدالحس دستور ادی ناخودآگاه.بود گرید موانع و خاردار میس حلقه،- حلقه برومان رو. نییپا دمیپر.داشت نگه
 .افتادم

 ».راست به ير یم قدم پنج و ستیب«

 !زد خشکم جا بر. کردم نگاه را راستم سمت عیسر

 .گفتم یم پروا یب و بلند را ها شماره. قدمها شمردن و زدن قدم به کردم شروع اریاخت یب. آمدم خودم به بعد یکم

 »...و چهار سه، دو، ک،ی«

 کی به دیرس یم و شد یم تمام دشمن گرید موانع و ،يحلقو يخاردارها میس طرفتر، آن قدم پنج و ستیب درست
 ما. وخودروهاشان خودشان آمد و رفت يبرا بوده ها یعراق معبر واقع در جاده، نیا دمیفهم! یخاک ي کهیبار جاده

 »!اکبر اهللا«: گفتم لب ریز و گرفتم دهان به انگشت. دشمن طرف میبود رفته جاده نیهم از درست هم

 »شده؟ يطور د؟یس يموند واج هاج چرا«

 .دشمن عمق طرف به جلو، سمت به افتادم راه باز. دمینشن را صداش انگار یول. بود فیظر يصدا

 آتش به دیس شبید که ينفربر. جلوتر رفتم.دمیرس سنگر کی يمتر چند به درست طرفتر، آن قدم پنجاه چهل،
 اول ،یچ یآرپ ي گلوله تا چند با ها بچه که بود، یفرمانده سنگر هم سنگر آن و ،یفرمانده نفربر بود، دهیکش

 درك به سنگر، همان تو و جا همان دشمن فرماندهان از تا نه هشت، میدیفهم بعداً.بودند کرده منهدمش حمله،
 !بودند شده واصل

 د،یس يشد یعیطب ریغ یلیخ«: گفت اش شده بزرگ نگاه با. شدم او ي متوجه تازه. بود آمده پام به پا فیظر
 »!ه؟یچ انیجر

 سؤال زیلبر دیس نگاه. نشستم جا همان.نداشتم یعیطب حال هم واقعا
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 ».کنم فیتعر برات رو ماجرا تا ایب خودت کارها، دنبال بفرست رو ها بچه«: گفتم آهسته.بود شده

 ،یگاه گاه.بود شده یعیرطبیغ هم او حال. گفتم براش را شبید اتیعمل ي هیقض بود طور هر.برگشت زود و رفت
 »!اکبر اهللا«:گفت یم تعجب با و بلند

 »ده؟یفهم را زهایچ نیا يچطور نیعبدالحس »ه؟یچ نظرت حاال«:دمیپرس ازش گفتم، را ماجرا ازیپ تا ریس یوقت

 م؛یباش داشته انتظار ازش نهایا از شتریب دیبا داره، مرد نیا که یاخالص و عشق اون با«:گفت.گرفت اش هیگر کدفعهی
 ...».گرفته دستور باال عالم از قطعاً اون

 را نیعبدالحس که کردم یم يشمار لحظه حاال. شدم ینم حساس قدر نیا بود، نشده فاش برام دستورها آن سر اگر
 .نمیبب زودتر هرچه

 ».شم ینم آروم ارم،ین در رو انیجر نیا يتو و ته تا من«:گفتم فیظر به راه نیب

 ».میپرس یم ازش میر یم هم با«: گفت

 ستین دیبع ،يشد دار خبر هم شما بفهمه اگر آشناترم، ام فرمانده يخو و خلق به من ؛يایب دینبا شما نه،«: گفتم
 ».نکنه فاش رو رازش اصالً گهید که

 ».بهتره يطور نیا د،یس یگ یم راست«

 ...».یگ یم هم من به بعداً شاءاهللا ان و یپرس یم رو انیجر شما«:داد ادامه و کرد یمکث

 و بود نشسته تنها و تک گردان، یفرمانده سنگر تو. سراغش رفتم کراستی خودمان، دژ پشت میدیرس که نیهم
 نشستم جلوش. گفتم اش به و کردم هم سر یجواب زود.دیپرس کار ي جهینت از. دیکش یم مرا انتظار انگار
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 »بود؟ یچ شبید انیجر«: دمیپرس مقدمه یب.ندادم يگرید حرف مهلت و
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 ».رمیگ ینم قرار و آروم اصال یعنی خورم، ینم تکون جام از ،ینگ تا«:گفتم محکم و قرص. رفت طفره

 کدفعهی.کرد را خودش کار من اصرار کم کم.زند ینم نیزم را روم شده، که هم بودنم دیس حساب رو دانستم یم
 ».گم یم برات باشه،«: گفت ناله به.شد اشک سیخ چشمهاش

 .داشتم یبیعج حس. شود فاش برام خواهد یم يابد و یازل اسرار يکسری کردم یم فکر. دادند ام به را ییایدن انگار

 ادی و آسمان، ادی را آدم شیهوا و حال. بودم شده اش ینوران صورت ي رهیخ کرد، ماجرا فیتعر به شروع یوقت
 :گفت یغمناک لحن با. دیفهم را شدن خودیب خود از یمعن شد یم.انداخت یم بهشت

 م،یبرگرد ینگفت که هم شما. کردم دیام قطع یحساب م،یافتاد ریگ طیشرا اون تو و رفت لو اتیعمل که یموقع«
 »یاله ضیف يها واسطه« به توسل بود، مانده که يدیام راه تنها. دینرس ییجا به عقلم واقعا و شد شتریب ام يدیناام
 اهللا سالم( زهرا ي فاطمه حضرت خانم به شدم متوسل و خاکها رو گذاشتم را صورتم هوا، و حال همان تو. بود
 ).هایعل

 که کردم یم حس. دمیفهم ینم را خودم حال قتاًیحق.کردم ازین و راز حضرت با يا قهیدق چند و بستم را چشمهام
 و مخمصه نیا از و بگذارند ما يپا شیپ یراه که خواستم یم وجود تمام با.زندیر یم دارند تند و تند اشکهام
 .دهند نجاتمان گرفت، یم را دامنمان اتیعمل نیا در شکست ي جهینت در که ،يبعد يها مخمصه

: فرمود من به. دیبخش یم آدم به تازه جان هزار که یملکوت ییصدا د؛یرس گوش به یخانم يصدا اوضاع، همان تو
 »!فرمانده«
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 از هم ما د،یشو یم متوسل ما به که وقتها طور نیا«: فرمودند و زدند صدام فرمانده لفظ نیهم به خانم، آن یعنی
 ».نباش ناراحت م،یکن یم يریدستگ شما

 .شد اشک پر باز چشمهاش.بود افتاده نیعبدالحس يصدا تو یبیعج لرز

 با من بعد.بود خانم همان طرف از اش همه کجا، برو و راست سمت برو که گفتم تو به شبید که را ییزهایچ«
 »!د؟یده ینم رانشان خودتان چرا پس د،یهست شما اگر ،)س(زهرا ي فاطمه ای«:گفتم التماس

 ».یبده انجام را ات فهیوظ يبرو که است نیا واجبتر ست،ین حرفها نیا وقت االن«: فرمود
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 و دیکش دل ته از یآه شد، آرام که بعد. هیگر ریز زد بلند يصدا با. ردیبگ را خودش يجلو نتوانست نیعبدالحس
 کرده که يا هیگر شدت از بود، شده گل صورتم ریز يخاکها ،يکرد یم نگاه رو نیزم لحظه اون اگر«: گفت
 ...».بودم

 ».ینگ کس چیه به رو هیقض نیا«:گفت شد، یعیطب که حالش

 جا هر از شما که میکرد نیقی م،یدید رو اتیعمل تیوموقع جلو بودم رفته فیظر با که اآلن من یحساب مرد«: گفتم
 ».نبوده خودت مال حرفها اون که دمیفهم ،یگرفت دستور بوده

 »ن؟یدید یچ مگه«: دیپرس

 ».شدم ییراهنما یدرست يجا از که بودم جمع خاطر من«: گفت. کردم فیتعر براش مو موبه بودم، دهید را هرچه
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 .دیرس هم جبهه پشت به خبرش زود یلیخ.کرد صدا منطقه يتو توپ مثل اتیعمل آن خبر

 .بود یکی همه سؤال. نیعبدالحس سراغ آمدند باال رده فرماندهان از تا چند و خبرنگار تا چند روز همان هست ادمی

 »!تلفات؟ نیکمتر با هم اون د،یکرد منهدم رو روین و تانک همه نیا چطور شما یبرونس يآقا«

 ».دیکن سؤال. " 1 "اونها یاصل ي فرمانده از و ها یجیبس از نیبر بودم، کاره چیه من«: داد جواب راحت و خونسرد

 ».بوده یبرونس يآقا اتیعمل ي کاره همه:گفتند م،یدیپرس ها یجیبس از ما«: گفتند

 ».کردن ینفس شکسته اونها«: گفت و دیخند

 را اتیعمل آن راز هم گرید يجا چیه جا، آن نه نگفت؛ هم کلمه کی یحت نیعبدالحس. دینرس ییجا به اصرارشان
 .نکرد فاش

 »بود؟ یچ شما تیموفق رمز«:که آمد کربال گاه قرار از غالمپور يآقا یحت

 همیعل( طهارت و عصمت تیب اهل تیعنا به ما،کمک تیموفق رمز«: بود نیا داد، نیعبدالحس که یجواب تنها
 ».یبیغ يامدادها و بود) السالم
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 شهیهم نشد؛ عوض وقت چیه که داشت يا دهیعق داشتم، را او یهمراه قیتوف که یمدت تمام تو کند، رحمتش خدا
 »حرفها؟ نیا به يدار چکار رو، زهایچ نیا نگو کس چیه به«: گفت یم یبیغ يامدادها ي درباره

 یکس يبرا و یکن فاش را اسرار نیا یخواست هم اگر«:گفت یم بعدش

 

 یپاورق

 

 بود)فیالشر فرجه یتعال اهللا عجل( االمر صاحب حضرت مقدس ،وجود منظورش -1
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 ».حاال نه بگو، ها ندهیآ يبرا ،ییبگو

 دردل ندگان،یآ عبرت يبرا خاطرات نیا که داشت خبر و داشت؛ خبر من ماندن زنده از و نشدن دیشه از ایگو
 .شد خواهد ضبط خیتار
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 لطف یب ،یفرمانده

 

 یبرونس ابوالحسن

 )دیشه برادر زبان از است قول نقل خاطره نیا(

 به شان یکی ،یمقدمات از بعد. بودند آمده هم باال رده فرماندهان از تا چند.میداشت جلسه منطقه تو روز کی
 ».میدید ییخوابها برات یحاج«: گفت نیعبدالحس
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 »شاءاهللا ان رهیخ«:گفت آرام و زد يلبخند نیعبدالحس

 ».شاءاهللا ان«: گفت

 گردان ي فرمانده بعد به نیا از شما لشگر، ي فرمانده میمستق دییتأ و ما شنهادیپ با«:داد ادامه و کرد یمکث بعد
 ».دیهست عبداهللا

 ».است آماده هم یفرمانده حکم«:گفت گرشانید یکی

 به را یفرمانده حکم ي برگه.نبود اش چهره تو یخوشحال از ياثر چیه انتظارم، خالف به. شدم نیعبدالحس ي رهیخ
 »!گردان به برسه چه اده،یز من سر از گروهانش یفرمانده«: گفت! نگرفت کردند، دراز طرفش

 »!؟یحاج یزن یم هیچ حرفها نیا«

 »کردند؟ عمر چقدر ما نهم امام مگر«: گفت دمغ و ناراحت
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 با من حاال شدن، دیشه یجوان سن تو حضرت«: گفت خودش. نگرفت را منظورش کس چیه انگار.بودند ساکت همه
 »بشم؟ گردان ي فرمانده امیب تازه سال، دو و چهل سن نیا

 ».کردن قبول به یموظف هم شما و شده ابالغ باال طرف از حکم نیا حال، هر به«

 خواد، یم تیظرف هم زها،یچ نیا ن،یبکش خط رو ما دور! جان بابا نه«: گفت يدار هیگال لحن با. شد بلند جاش از
 ».ندارم من که اقتیل هم

 .رونیب زد جلسه از

 .نداشت که نداشت يا دهیفا کند، قبول را عبداهللا گردان تیمسؤول که گفتند و میگفت اش به هرچه روز، آن

 .شدند مبهوت و مات همه که کرد يکار ،یول بعد روز

 ».کنم یم قبول ن،یگفت روزید که رو يزیچ«:بود گفته فرمانده به و پیت مقر بود رفته زود صبح

 یچ«: بود دهیپرس فرمانده ن،یهم يبرا دیشا. کند قبول را کار نیا او که کرد ینم هم را فکرش یحت گرید ،یکس
 »رو؟
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 ...».رو عبداهللا گردان تیمسؤول«

 .شد یمعرف گردان همان ي فرمانده عنوان به نیعبدالحس گران،ید ي شده بزرگ ينگاهها يجلو

 يتو روز کی هم باالخره. رفت ینم بار ریز یسادگ نیا به او گرنه و باشد، کار يتو يسر دیبا میزد یم حدس
 اهللا سالم( زمان امام خدمت که دمید خواب شب همون«: گفت. برداشت رازش از پرده ما، ادیز اصرار از بعد مسجد،

 با و یملکوت جمال آن با و دندیکش سرم به یدست بعد داشتند؛ یشاتیفرما و کردند لطف یلیخ حضرت.دمیرس)هیعل
 ...».يبشو هم پیت ي فرمانده یتوان یم شما«:فرمودند برد، یم رو آدم دل و هوش که یلحن
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 .زد رقم او یزندگ در را هایشگفت و بیعجا آن که بود هم محضش اطاعت نیهم کند، رحمتش خدا

 یشرع واجب: گفتند که بود نیا خاطر به کردم، قبول هم یمقام اگر:بود نوشته اش تنامهیوص آخر که هست ادمی
 .نداشت یلطف من يبرا یفرمانده وگرنه، است؛
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 فانوس

 

 ینیحس کاظم دیس

 .شد مستقر پیت و میزد را چادرها چهار، تیسا عباس، دشت ي منطقه تو.بود یمقدمات والفجر اتیعمل از قبل

. میبود نشسته یفرمانده چادر تو ها بچه از گرید تا وچند او با. بود ما گردان ي فرمانده ن،یعبدالحس موقع آن
 سالم. بود دستش زیتم و تر يتور چراغ کی. تو آمد پیت تدارکات مسؤول و رفت کنار چادر يجلو ي پارچه کدفعهی

 ».شماست سهم هم نیا ،." 1 " میداد ها يتور چراغ نیا از یکی ،یفرمانده چادر هر به«:گفت و کرد
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 مسؤول ،یتُن يآقا.رونیب زد چادر از و کرد یخداحافظ او. گرفت را چراغ و کرد تشکر. جلو رفت ها بچه از یکی
 ».شد ینم بهتر نیا از«: گفت. شد بلند عیسر گردان، تدارکات

 محاسن و باال سن خالف به. چادر وسط رفت. گرفت را چراغ

 

 یپاورق

 

 يا نقشه بکشند، یکالک بخواهند اگر که بود نیا دادند، یم يتور چراغ گردان یفرمانده چادر به که نیا لیدل -1
 باشند نداشته یمشکل نور لحاظ از بگذارند؛ ي جلسه ای بخوانند،
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 داشت. بود نشسته چادر ي گوشه یحاج. کرد درست سقف يبرا زیآو کی اد،یز زحمت با. کرد یم کار فرز دش،یسف
 .بود یتن يآقا خیم طور نیهم و چرخاند یم دستش دوتا نیب را اش هیچف

 کند زانشیآو خواست. کرد روشنش را چراغ و آورد رونیب بشیج از را تیکبر ي جعبه.کرد باد را چراغ تور رمرد،یپ
 .آمد حرف به نیعبدالحس که

 ».یحاج نبند«

 »!؟یچ يبرا«: دیپرس تعجب با. او به رو برگشت یتن يآقا

 ».جا نیا بگذارش«: گفت و کرد اشاره کنارش به نیعبدالحس

 دستتون کنار دینبا که حتماً آقا، حاج رسه یم نورش که جا اون تا«: گفت. قضاوت یکرس رو رفت زود یتن یحاج
 ».باشه

 ».دارم کارش اریب نه،«: گفت و زد لبخند یحاج

 .کند چکار خواهد یم که میبود مانده همه. نکرد خاموشش هم او.یحاج کنار گذاشت را چراغ
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 نفر دو ،یکی. دنبالش هم ما رون،یب رفت چادر از و برداشت روشن طور همان را چراغ. شد بلند مغرب اذان يصدا
 »آقا؟ حاج یکن چکار يخوا یم«: دندیپرس

 ».نینیبب تا نیایب«: گفت

 جاش و کن باز رو جا نیا فانوس حاال«: گفت یتن يآقا به. بودند زده گردان ي خانه نماز يبرا که يچادر تو میرفت
 ».ببند رو يتور چراغ نیا

 .بود شده روشن روز، مثل خانه نماز حاال. کرد فیرد را کار عیسر یتن. است یچ به یچ میدیفهم تازه

 ،یباش مواظبش دیبا یلیخ الماله، تیب مال چراغ نیا«: گفت و دیبوس را صورتش. زد صدا را چادر مسؤول ،یحاج
 بهش یکس کوقتی
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 ».زهیر یم تورش که نزنه دست

 نماز مال گهید چراغ نیا: گفت و ما به کرد رو هم بعد.داد حیتوض براش مو به مو قشنگ، را چراغ کار طرز و ظرافتها
 ».شد خونه

 ي هیبق مثل م،یداشت فانوس يتور چراغ يجا به حاال. یفرمانده چادر میبرد و میبرداشت را فانوس نماز، از بعد
 .گردان يچادرها
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 هیعل اهللا سالم هشتم، امام لطف

 

 اخوان دیمج

 .مقدس مشهد شدم منتقل هم جا آن از و عقب فرستادنم.شد مجروح يجور بد پام. خوردم ترکش بریخ اتیعمل تو
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 داشتم نیقی. یمرخص آمده روز چهار ،یبرونس یحاج دمیفهم روز همان. خانه رفتم مارستانیب از بعد، روز چند
. زد یم سر شهدا ي خانواده از و مجروح، يها بچه تمام به بود؛ نیهم کارش ها یمرخص تو. دیآ یم هم من سراغ

 .سراغم دیایب ده،ینرس راه گرد از هنوز دانستم ینم یول. دانستم یم را نهایا

 با. میکرد یاحوالپرس و سالم. خندان و بود بشاش اش افهیق شد، اتاق وارد یوقت.بود ضد ابانیخ ما ي خانه وقتها آن
 یزخم اتیعمل تو که ییها بچه ي خونه يافتاد دوره باز ،يدار یمرخص روز چهار شما آقا، حاج«: گفتم خنده
 »:شدن

 ».جا نیا ندارم يا گهید کار اومدم، نیهم خاطر به اصالً من«: گفت
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 »؟یچ خانواده پس«: گفتم مردد. کند یم یشوخ دیشا کردم فکر

 ».ستادهیا ریش مثل ماشاءاهللا که هم المانیع ،)هیعل اهللا سالم( هشتم امام به سپردم من رو خانواده«

 ».نیدار یفیتکل نهیزم نیا تو هم شما نباشه، جسارت اگر«: گفتم

 کی اخوان، یدون یم«: گفت و کرد نگاه چشمهام تو راست. کترینزد آورد را صورتش. شد جابجا یکم جاش تو
 ».بهیعج یلیخ برام يزیچ

 »؟یچ«

 اش چونه یکی شه، یم ضیمر یکی شه؛ یم شروع مشکالت خونه، تو گذارم یم پا تا ،یمرخص آم یم که یوقت من«
 گهید رون،یب آم یم که خونه از یول.دردسر پشت دردسر طور نیهم... ره، یم در بند از دستش یکی اون شکنه، یم

 ».شه یم آروم یچ همه ست،ین يخبر

 »!ياین یمرخص هم شما شه ینم ن،یعبدالحس«: گه یم همسرم که شده يطور«: داد ادامه. زد لبخند

 هست؛ يگرید کس ام خانواده حافظ که شده ثابت من به آقا اصالً«: گفت را یاصل تکه حرفش آخر.خنده ریز میزد
 ...».ندارن یمشکل چیه جبهه، آم یم یوقت شه، یم شروع مشکالت خونه، تو رم یم یوقت چون

 با و محقر ي خانه کی تو همسرش. دمیفهم بهتر را حرفش یمعن شهادتش، از بعد.گذرد یم روز آن از سالها حاال
 تیترب با یکی از یکی ها، بچه. دارد یمفصل داستان خودش کرد، بزرگ را قد مین قدو ي بچه تا هشت ز،یناچ یحقوق
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 ي ادامه دارند خوب يها نمره و درسها با هم شان هیبق.کرد داماد هم را پسرها از تا دو دانشگاه، فرستاد را دوتا. تر
 .دهند یم لیتحص

 .بود جمع خاطر اش، خانواده به) هیعل اهللا سالم( هشتم امام لطف از کند، رحمتش خدا
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 اشک قطره کی

 

 دیشه همسر

 يبار چند. سپاه يها بچه از تا سه دو، به افتاد چشمم. در دم ورفتم دمیسرکش را چادرم. شد بلند خانه زنگ يصدا
 .کردند سالم. خانه بودند آمده نیعبدالحس با

 »بود؟ يامر ن،ییبفرما سالم،«

 ».نیاریب رو یبرونس يآقا ي شناسنامه لطفاً خانم، حاج نیببخش«

 »؟یچ يبرا«: دمیپرس زده تعجب بود، نییپا سرم که طور همان. مهم و بود مقدمه یب خواستشان

 ».مکه بشن مشرف شونیا قراره شاءاهللا ان«

 »!مکه؟«

 هم نیهم يبرا گرفتن، متیغن یلیخ و کردن شاهکار اتیعمل نیا تو یبرونس يآقا خانم، حاج بله«: گفت شان یکی
 ».یقیتشو مکه، بفرستنشون خوان یم امام، حضرت شخص طرف از

 »خبردارن؟ خودشون«: دمیپرس زود و ختمیر صدام تو را ام یخوشحال
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 ».مکه برن تهران از که میبکن رو کارهاشون میخوا یم ما نه،«

 .رفتند و کردند یخداحافظ گرفتند،. آوردم را اش وشناسنامه تو رفتم زود

 ».شد جور کارها ي همه الحمداهللا«: گفتند و آورند را شناسنامه بعد روز دو

 .ام به داد يا بسته شان یکی

 »ه؟یچ«

 ».هیبرونس يآقا احرام لباس«

 »!هستن جبهه هنوز که شونیا خوب«: گفتم.بود شده يجد ظاهراً هیقض

 ».مشهد آن یم خودشون بشه، وقتش«

 .زدند زنگ باز بودم، نکرده تازه ینفس. تو آمدم رفتند، یوقت

 »!ه؟یک گهید«

 .بود هیهمسا زن. در دم رفتم

 ».يدار تلفن که ایب زود«

 »ه؟یک«

 ».یبرونس يآقا«

 يصدا با. گفتم اش به را انیجر نکرده، و کرده سالم. برداشتم را یگوش.تلفن يپا رساندم را خودم چطور دمینفهم
 »کجا؟ ما کجا؟ مکه«: گفت. دیخند بلند

 تا ن؟یهست کار يکجا شما«: گفتم خنده به. ندارد خبر واقعاً نه، دمیفهم بعد یکم. کند یم یشوخ دارد کردم فکر
 ».دنیخر براتون هم احرام لباس یحت

 ».میستین يا مکه ما خانم، حاج نه«
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 .دانست ینم قیال خودش، قول به را، خودش یول کرد، هم دیشا نکرد، باور هم باالخره

 

 .حج شد مشرف هم جا آن از. تهران رفت و کرد یخداحافظ بعد روز. آمد حرکتش، به روزمانده دو

 »ن؟یگرد یم بر یک«: دمیپرس رفتنش از قبل

 ».گم یم تون به و هیهمسا ي خونه زنم یم زنگ تهران، برسم یسالمت به اگر شائاهللا ان«: گفت

 و دست براشون برگشتن، یبرونس يآقا یوقت خوبه«: گفتم. خانه آمدند من برادر و خودش برادر بعد، روز سه دو،
 ».میبکن ییپا

 ...».دهیخر خودتون داداش هم گوسفند کی تازه دم،یخر هم رو گوسفندش من«:گفت.دیخند برادرش

 کی بستن بساط و بند یحت.میگذاشت تمام سنگ گرید معروف، قول به.شدم کار به دست روز همان از هم خودم
 ».مشیبند یم سرکوچه عیسر زد، زنگ تهران از یوقت«: میگفت. میکرد جور هم را نصرت طاق

 یکی کدفعهی. میبود صحبت گرم.بود خودمان کینزد اش خانه که مادرم شیپ رفتم روز کی.شد روبراه کارها ي همه
 .بود زده جانیه نگاهش! تو دیدو نزده، در ها، هیهمسا از

 »!خبره؟ چه«

 ».اومدن مکه از یبرونس يآقا که بدو«

 »!نه«
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 ».است خونه تو االن برگشته، کن باور«: گفت.خوردم يا کهی تعجب از

 تا دو با بله، دمید رفتم، که تو. خانه طرف دمیدو نکرده، و کرده پا را ها ییدمپا. کردم سر چادر چطور دمینفهم
 .بود لبخند لبش يرو. است نشسته اتاق کنار گر،ید یحاج

 ینم لبش از خنده. یاحوالپرس و کرد یروبوس همه با.آمدند هم هیبق و برادرش کم کم و ها، بچه. دیرس هم مادرم
 »!ن؟یاومد صدا سرو یب یچ يبرا«: گفتم اش به يدلخور با. رفت
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 ان زود صبح فردا ن،ینباش ناراحت اصال«: گفت. اعتراض به کردند شروع. شده یچ دندیفهم تازه انگار هم هیبق
 ».دیبکن خواست، دلتون کار هر برگشتم، یوقت. حرم بشم مشرف خوام یم شاءاهللا

 »؟يستادیوا جور نیهم چرا شما«: گفتم یناراحت با. برادرم به کردم رو.شدم دلخورتر

 »؟یآبج کنم چکار«

 ».نیببر سر نیاریب رو گوسفندها از یکی نیبر اقالً«

 ».ما به زد حال ضد یلیخ آقا حال نه، رو گوسفند و کشم یم رو خودم جا نیا االن من«: گفت یشوخ به

 ».دیبکن د،یدار کار هر خالصه د،یبکش گوسفند د،یببند طاق شما حرم، شم یم مشرف صبح فردا من که، گفت«

 از و میبد خرج میخواست ینم چون ما کنن یم فکر مردم بود، اشتباه یلیخ کارتون االن«:گفتم.بود آمده در حرصم
 ».نیاومد صدا سرو یب شما م،یکن ییرایپذ یکس

 ».صبح فردا تا ن،ینباش ناراحت شما«
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 و حرم میش یم مشرف ينفر سه ما ن،یبش دستپاچه خواد ینم اصالً«: گفت.شد رفتن ي آماده اذان دم فردا، صبح
 ».میآ ینم ده ساعت تا

 ...ندیآ یم ده ساعت بودم جمع خاطر گرید.رونیرفتندب خانه از

 تاشان سه هر دمید رفتم. زدند در کدفعهی بودم، صبحانه کردن آماده فکر. بودند نشده داریب خواب از هنوز ها بچه
 !برگشتند

 »ن؟یآ یم ده ساعت نیگفت که شما«

 .زد صدام بروم، خواستم هم من. خانه يتو رفتند یحاج نفر دو آن. نگفت يزیچ

 ».دارم کارت جا نیا ایب«

 »کنم؟ عوض اسم رفتم من مگر ن،یببند طاق نیخوا یم که شما«: گفت. کرد نگام.رفتم
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 .گرفت را حرفش دنبال. نگفتم يزیچ

 ».شده بینص بوده یقیتوف ارت،یز رفتم کنم، عوض اسم که نرفتم نه،یمد و مکه شدم مشرف خواسته خدا حاال«

 جبهه، تو که کن فرض ام، یجیبس کی من بگم؛ خوام یم یچ نیبب بده گوش خوب«: گفت. صورتم تو شد قیدق
 يجا بگذار رو خودت گه؛ید يشهدا و. " 2 " صداقت دیشه نیهم مثل. " 1 " بودند، من دست ریز هم ينفر چند

 با ،یبش رد جا اون از شما بسته؛ طاق هم حاال برگشته، و مکه رفته گفتم، که یطیشرا با یکس کی که اونا همسر
 »ک؟یکوچ ي بچه تا چند با تازه هم اون ؟یگ یم یچ خودت

 خودشون کشتن، رو ما شوهر ها،:یگ ینم«: دیپرس. نگفتم يزیچ باز

 

 یپاورق

 

 دارد تیمسؤول جبهه در که دانستم ینم بزرگوار، آن شهادت از بعد تا -1

 بود ما ي هیهمسا که مشهد، طالب محله يشهدا از -2

 

154 

 

 »؟یگ ینم رو نیهم مکه، رفتن اومدن

 آهسته. کردم فکر یکم. نییپا انداختم را سرم.میبگو هم راست و. بدهم را جوابش داد قسمم. بودم ساکت
 ».یگ یم درست شما«:گفتم

 بستن طاق!زن؟ کنه یم کاریچ من با خدا یدون یم زه،یبر میتی چشم از اشک قطره کی اگر«:گفت.شد گرم انگار
 »ه؟یچ مراسم ؟یچ یعنی

 خوب هم یلیخ ما چشمهامون، رو قدمش ما ي خونه ادیب خواد یم کس هر حاال«:گفت شدم، قانع دید یوقت
 ...»میکن یم ییرایپذ ازشون

 .میکرد یم ییرایپذ هم ما.رفتند یم و آمدند یم طور نیهم مهمانها روز سه تا
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 .کردند دعوت را همه و دادند خرج کشتند، هم را گوسفندها روز، سه از بعد

 .مکه و نهیمد رفتند آقا حاج دیفهم یم تازه مان، خانه آمد یم کس هر که بود نیا همه از تر جالب مدت، نیا تو
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 حج سفر ي نهیهز

 

 یجالل صادق

 وارد که نیا از قبل. بود طالب يدرکو موقع، آن شان خانه. دنشید میرفت همسرم با برگشت، یوقت.مکه بود رفته
 .گرشید بساط و بند و کارتن با ،یرنگ ونیزیتلو کی به افتاد راهروچشمم يتو م،یبشو

 چه و آورده چه و کرده ییکارها چه نکهیا و او، حج سفر به دیکش صبحت ،یسالمت چاق و یاحوالپرس از بعد
 فقط داشتم، رو دنشیخر حق که یلیوسا از«: گفت خودش اتفاقاً کنم، سؤال یرنگ ونیزیتلو از خواستم یم.اوردهین
 ».آوردم یرنگ ونیزیتلو کی

 ».کنه عمر براتون سال يسالها و باشه مبارك که شاءاهللا ان«: گفتم

 ».اوردمین یشخص ي استفاده يبرا رو اون«:گفت و کرد يدار یمعن ي خنده

 »ن؟یآورد یچ يبرا پس«

 ».صادق آقا یباش یخوب يمشتر هم شما کنم یم فکر و بفروشم که آوردم«

 »آقا؟ حاج نیبفروش چرا«
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 من يبرا سپاه که یخرج کل دمید کردم، یقیدق حساب کی رفتم، که یحج ارتیز نیا يبرا من راستش«: گفت
 ».شده تومان هزار شانزده کرده

 نکرده يخدا تا بدم رو پولش که بفروشم متیق همون به رو ونیزیتلو نیا خوام یم هم حاال«: داد ادامه.کرد مکث
 ».نباشم المال تیب ونیمد

 نایا متیق که ندارم خبر هم بازار تو از«: گفت و آمد حرف به خودش باز که کرد فکر يزیچ به انگار. شد ساکت
 ».هست چند

 »آقا؟ حاج نیکرد امتحانش«:گفتم مطلب، کردن نییپا و باال یکم از بعد.میبگو چه بودم مانده

 ».سالمه و حیصح«

 »؟یچ باشه شتریب متشیق اگر بازار تو یول خوام، یم رو ونیزیتلو من«: گفتم

 ...».باش یراض ما از گهید که بود کمتر هم اگر تو،؛ جان نوش که بود شتریب اگر«:گفت

 سپاه، به کردم میتقد یدست دو هم را پولش. تومان هزار شانزده متیق همان به میکرد معامله هم با را ونیزیتلو
 .حجش سفر مخارج و خرج بابت

 ادیز تیحساس از و کند یم ادی خاطره آن از همسرم یگاه است، هنوز که هنوز.گذرد یم انیجر آن از سالها االن
 .المال تیب به نسبت ،یبرونس دیشه
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 یشخص يها هیهد

 

 ینیحس کاظم دیس

 بود تنم تو هنوز راه یخستگ معروف، قول به. خانه رفتم هم من و کارش دنبال رفت او.یمرخص میآمد هم با بار یکی
 ».بسه گهید استراحت«: گفتم. سروقتم آمد که

 »م؟یبر میخوا یم ییجا شاءاهللا، ان رهیخ«: گفتم
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 ».رو نیماش هم ببرم، رو خودت هم که اومدم آره،: گفت و زد يلبخند

 ».میبر شوکه حاضر زود«:گفت و ام شانه پشت زد.نماند جواب منتظر

 »کجا؟«: دمیپرس.شود یم يجد دارد هیقض کم کم دمید

 ».میدار کار یساعت چند که بدون قدر نیهم«

 »م؟یبکن یاستراحت کی که ینیب ینم مون به نمیهم م،یدار یمرخص روز چهار اش همه ما بابا«: گفتم یشوخ به

 ».شه یم رید که باش زود کنار، بگذار رو حرفها نیا«: گفت خنده با.کرد بلند و گرفت هم مرا دست. شد بلند

 .میافتاد راه هم با و شدم حاضر عیسر

 را همه. دیخر يادیز يزهایچ.میزد سر فروشگاه تا چند از راه نیب
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 میبر میخوا یم کجا یگ یم باالخره«: گفتم م،یافتاد راه و میشد نیماش سوار که آخر بار.کردند یم کادو داد یم هم
 »نه؟ ای یحاج

 ».شهدا دنید میر یم«: گفت و زد يلبخند

 »!شهدا؟ دنید«

 دیشه روح که یدون یم دن، یم رو شهدا يبو هم اونا حال هر به شهدا، يها خانواده دنید میر یم اصل در «
 ...».میر یم شهدا خود دنید به ما قتیحق در هست، اش خانواده ي متوجه

 نیعبدالحس م،یرفت یم هم خانه هر تو. میزد سر تکشان تک ي خانواده به روز آن.بود داده دیشه تا چند ما گردان
 .داد یم را ها هیهد آن از یکی د،یشه کینزد بستگان از یکی به

 شهر جنوب يها محله از یکی تو گفتند، که را مغرب اذان.بود نشده تمام هم هنوز و دیکش طول غروب تا کارمان
 ي آماده داشتم بات،یتعق يمختصر و نماز از بعد. میخواند جماعت به را نماز.محل همان مسجد میرفت.میبود مشهد
 »!تو دیام به یاله«: گفت نیعبدالحس کدفعهی که شدم یم رفتن
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 چه و گفتند چه هم به دانم ینم. نشست کنارش يا لحظه چند. نماز شیپ يپهلو رفت کراستی. شد بلند و گفت
 با. داشت یلیخ را احترامش و بود گرفته لیتحو گرم را نیعبدالحس ،یروحان آن. شدند بلند کهوی دمید یول.دندیشن
 .بونیتر يپا رفتند هم

 از یکی خدمت که میدار رو نیا افتخار امشب«:داد ادامه ،یمقدمات گفتن از بعد و تیجمع به کرد رو یروحان يآقا
 ».دیا دهیشن شانیا يهایمرد دالور از حتماً که یبرونس آقا حاج م؛یهست جنگ و جبهه زیعز فرماندهان

 .فرستادند صلوات هم بعد و شد بلند تیجمع نیب از يا همهمه
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 .بود ستادهیا آرام و خونسرد ن،یعبدالحس

 بهره مون همه شائاهللا ان و میکن استفاده زیعز ي رزمنده نیا يصحبتها از که میدار هم رو گهید افتخار نیا«
 ».میببر

 و جبهه از. صحبت به گذاشت بنا ،یمقدمات از بعد. بونیتر پشت رفت نیعبدالحس. فرستادند صلوات دوباره تیجمع
 لحظه ادی اریاخت یب. مسلط و زد یم شورحرف پر یلیخ. گذاشت یخال را ها جبهه دینبا که نیا از و گفت جنگ

 یم یسخنران." 1 " ییرها ي نقطه تو که یوقت ن،یعبدالحس يهوا و حال ادی و بودم، افتاده اتیعمل از قبل يها
 .او صحبت اثر ؛ییایدن تعلقات تمام از و ایدن از شد یم ییرها ي نقطه ،ییرها ي نقطه واقعاً. ها بچه يبرا کرد

 جانیه و شور کپارچهی مسجد دمید و اتیفازمعنو تو رفته نیعبدالحس دمید آمدم، خودم به یوقت ها لحظه آن تو
 .بود آشکار و واضح ها یلیخ ي چهره تو صحبتش، ریتأث. شده

 به رفتن يبرا کردند نام ثبت جا همان. شدند بلند جوانها، مخصوصاً ها، یلیخ ،یسخنران از بعد هست ادمی خوب
 .شدند سپاه جذب بعداً یحت شان ها یبعض.ها جبهه

 جور نیا يبرا دیکن ینم نیماش درخواست چرا شما آقا حاج«: گفتم اش به خانه، میگشت یبرم یوقت شب، آخر
 »کارها؟

 ».برسه شما به هم ياجر خوام یم«: گفت و دیخند

 ».گرفت سپاه از شه یم که رو پولش ن،ید یم شهدا ي خانواده به که رو ییها هیهد الاقل«: گفتم
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 یپاورق

 

 بردند یم ورشی دشمن مواضع به جا آن از و شدند یم مستقر آن در اسالم رزمندگان که یمحل نیآخر -1
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 ».بگذاره هیما خودش بیج از آدم که نهیهم به کارها نیا ارزش«

 ." 1 " تکلفش تحت افراد به و م کرد یم فکر او کم حقوق به زد یم را حرف نیا یوقت

 

 یپاورق

 

 ي خانواده از و میرفت یم هم کینزد و دور يشهرستانها به یحت داشتم، را اش یهمراه قیتوف شتریب که بعدها -1
 را رفقا از گرید یکی شد، یم خراب من نیماش اگر وقتها یبعض. میگرفت یم خبر مجروحان از و ن،یمفقود و شهدا

 کرد یم عمل خودش، قول به اش، فهیوظ به ،یشخص يایهدا و یشخص ي لهیوس با و کرد یم دایپ
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 المال تیب شمع

 

 ینیحس کاظم دیس
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 شونیا«: گفتند و کردند یمعرف اش به هم راننده کی. گرفت لیتحو اجباراً، ن،یماش کی شد، که پیت ي فرمانده
 ».هستن باهاتون نیبر شما که جا هر ،يروز شبانه

 ».گهید باشه باهات دیبا راننده پس ،یحاج يندار که نامهیگواه شما«: گفتم اش به.نکرد قبول را یکی نیا

 »نم؟یبش فرمون پشت خودم من نداره یبیع شرعاً که منطقه تو«: گفت

 ».نه«: گفتم

 ».خوام ینم راننده پس«: گفت

 »؟یکن چکار يخوا یم شهر تو«: دمیپرس

 اگر کرد، یرانندگ نامهیگواه بدون شه ینم چون شهر تو ،يزیچ کی شد نیا حاال خوب«: گفت و کرد فکر یکم
 ».رم یم راننده با برم، خواستم

 ».دیس بکن ما ي نامهیگواه نیا يبرا يفکر کی«: گفت.شمیپ آمد روز کی مشهد، رفتم که بعد وقت چند

 نامهیگواه آقا، حاج يدار راننده گهید که شما«: گفتم خنده به«
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 »چکار؟ يخوا یم

 و رهیگ یم رو المال تیب حقوق که يا راننده اونم شده، من بند راننده کی که جاست نیهم مشکل ي همه«
 ».داره ادیز هم گهید مخارج

 ».هست پیت ي فرمانده کی حق باالخره نیا خوب«: گفتم. باشم کرده باز را مزاح باب خواستم

 بدم، جواب نتونم امتیق ترسم یم نه،یسنگ یلیخ برام منه، دست که هم نشیماش نیهم! دیس نکن یشوخ«: گفت
 ." 1 "» .راننده به برسه چه

 »؟يدار یمرخص روز چند شما حاال«: دمیپرس.رفت ینم درزش يال مو، و بود يجد مشیتصم

 ».يروز هشت هفت،«
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 ».شه یم یچ مینیبب میر یم خدا بر توکل حاال یول. " 2 " کرد يکار بشه مشکل«:گفتم و کردم فکر یکم

 يافسرها آن از تا سه دو، بدهد، رشانیخ خدا. میکرد روبراه را کارها بود طور هر. یرانندگ و ییراهنما ي اداره میرفت
 اش به باالخره و ،يشهر تو هم بعد و داد نامه نیآئ امتحان اول نیعبدالحس. کردند کمکمان یلیخ حال با و ریخ

 .دیکش طول يا هفته کی خودش هم نیهم البته.دادند را نامهیگواه

 نیا باالخره«: گفت و کرد تشکر ازم نامهیگواه بابت. آمد یخداحافظ يبرا بشود، جبهه یراه خواست یم یوقت
 ».بده رو اجرت خودش خدا شاءاهللا ان المال، تیب يپا بگذار يدیکش که رو یزحمت

 

 یپاورق

 

 از و خودش بیج از را نیماش گرید يخرجها و روغن و نیبنز پول مشهد، آمد یم یوقت بودکه یحال در نیا -1
 داد یم یشخص حقوق

 ماه سه حداقل، و کردند یم يبند نوبت لیفام حروف اساس بر نبود، آسان حاال مثل نامهیگواه گرفتن وقتها آن -2
 گرفت نامهیگواه بشود تا دیکش یم طول
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 ».آقا حاج يریگ یم سخت ادیز هم شما«:گفتم يجد و یشوخ به

) هیعل اهللا سالم( یمول حضرت خالفت زمان در که ریزب و طلحه تیحکا کرد؛ فیتعر برام یتیحکا و زد يلبخند
 را خودشان یشخص شمع و خاموش، را المال تیب شمع حضرت وقت آن.رندیبگ حکومت که شانیا خدمت رفتند
 درازتر پا از دست و نزدند حکومت گرفتن از یحرف گرید دند،یفهم را موضوع یوقت هم ریزب و طلحه. کردند روشن

 .برگشتند

 از و پول از امتیق روز خداوند«: گفت هیگر با حرفهاش آخر. بود یخاص جور لحنش کرد، یم فیتعر را نهایا یوقت
 مصرف یراه چه در رو اموال و پول نیا که کشه یم حساب خودشه، دسترنج که انسان، حالل و یخصوص اموال
 »!داره حساب سوزنش سر کی که المال تیب به برسه چه ؛يکرد
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 ییلباسشو نیماش

 

 ینیحس دکاظمیس

: گفت باال رده نیمسؤول از یکی. سپاه مقر آباد، ملک رفتم بعد روز صبح.یمرخص مشهد، آمدم من و ماند جبهه او
 ».شده یبرونس يآقا سهم هم ییلباسشو نیماش کی م،یداد يا لهیوس فرماندهان از کدوم هر به«

 »شون؟ خونه نیببر که نیکش یم رو زحمتش شما ست،ین شونیا که حاال«: داد ادامه و کرد مکث

 من ستین تا که بهتر نیا از یچ«: گفتم خودم شیپ. کرد ینم قبول عنوان چیه به بود، اگر یحاج دانستم یم
 ».بدم کارو بیترت

 يبرا. بکند توانست ینم يکار گرید و گرفت یم قرار شده انجام عمل مقابل در شد، یم دار خبر یوقت يطور نیا
 ».کنم یم قبول لیم کمال با«: گفتم نیهم

 .شان خانه بردم عیسر و وانت کی عقب گذاشتم را ییلباسشو نیماش
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 آب کجا از بود دهیفهم و بود شده دار خبر ییلباسشو نیماش موضوع از که نیهم.رود ینم ادمی تشیعصبان آن هرگز
 .من سروقت آمد کراستی خورد، یم

 من ي خونه به اجازه چه به شما«: گفت د،یلرز یم که ییصدا با.بودمش دهیند یعصبان و ناراحت طور آن وقت چیه
 »؟يآورد ییلباسشو نیماش

 ».دادن دستور من به باال طرف از«: گفتم.بودم کرده هول پاك نداشتم، را يبرخورد نیهمچ انتظار چون

 »!گناه از بدتر عذر«:گفت قبل از ناراحت
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 ».شیبر یم يدار یم بر يآ یم حاال نیهم«: داد ادامه خشن و کرد مکث

 يدار يجور نیا که شده یچ مگه حاال«: گفتم. شدم یم مسلط خودم به و آمد یم دستم احوال و اوضاع کم کم
 »!آقا؟ حاج ،يدوز یم هم به رو آسمون و نیزم

 »اد؟یب ام خونه تو ییلباسشو نیماش که جنگ رفتم من مگه«: گفت پرخاش به

 ».دادن ات به بود، حقت کیکوچ ي کهیت کی بابا«

 و یشرع ي فهیوظ به میدار جنگ، میر یم يا گهید زیچ يبرا ما ن،یببر نیب از منو اجر نیخوا یم شما«: گفت
 ».کنه منحرف ریمس از رو ما ممکنه که زهاستیچ نیهم م؛یکن یم عمل ینید

 .شد يگرید طرف ي رهیخ و گرفت نگاهم از را نگاهش دیکش دل ته از یآه

 کنم کار برم دیبا یمرخص آم یم که یوقت اصالً نه؛ ای باشه حقم دونم ینم رم،یگ یم که هم رو یحقوق نیهم تازه«
 باز و ارمیب در رو بچه و زن خرج و
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 ».دیس آقا تو، از بود دیبع کار نیا! ن؟ید یم رو کارها نیا ي اجازه خودتون به شما وقت اون. " 1 " جبهه، برم

 ».شیبر یم يآ یم هم خودت ،يآورد اونو خودت«: گفت يجد و محکم. نرفت بار ریز هم آخرش

 ».بمونه خونه تو دیبا و هست شما ي بچه و زن حق نیماش اون«:گفتم و يلجباز در به زدم هم من

 ».شیببر يایب تا میزن ینم دست اون به ما«:گفت رفتن حال در و کرد یخداحافظ

 ».کنم ینم گوش رو یکی نیا کنم، گوش که رو حرفش هر«: گفتم خودم با

 .اورمیب را ییلباسشو نیماش که نرفتم گرید و کردم کفش تو پا

 ».يارین در کارتنش تو از رو نیماش«:بود گفته خانمش به هم او کند، رحمتش خدا

 .نخورد دست اصالً و ماند کارتن يتو طور همان شهادتش، زمان تا

 .اش بچه و زن يبرا بردم و کردم عوض نوتر ییلباسشو نیماش کی با را آن شهادتش، از بعد مدتها
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 یپاورق

 

 ینم حقوق افراد به لشیتشک بدو در سپاه انقالب، لیاوا همان در م؛ینگو آمد فمیح که دیرس خاطرم به يا نکته -1
 در را بچه و زن خرج و یزندگ خرج که کرد یم کار شبها و سپاه آمد یم روزها بزرگوار دیشه نیا هست ادمی.داد

 یم که هست خاطرم قاًیدق. شود داده حقوق سپاه يها بچه به شد قرار بعد یمدت.ییبنا مشقت پر کار هم آن اورد،یب
 را يناسازگار يبنا که بود يافراد از یکی نیعبدالحس جا همان. بدهند تومان هزار نفر هر به ماه در خواستند
 ».انقالب و اسالم به میکن خدمت که میآمد م،یامدین پول يبرا ما«: گفت یم. اعتراض به کرد شروع و گذاشت
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 من ي خانواده سهم

 

 دیشه همسر

 تا و بود کوچک خانه. مینشست یم طالب يکو هنوز وقتها آن. مان خانه بودند آمده همرزمهاش از تا دو با روز کی
 .ختیر یم رومان و سر از شر و شر طور نیهم عرق، و بود تابستان فصل. گرم بخواهد، دلت

 نهیس نیعبدالحس يدوستها از یکی ن،یب نیهم تو. بردم براشان و کردم درست خی آب پارچ تا دو. آشپزخانه رفتم
 ».آقا حاج نیببخش«:گفت و کرد صاف يا

 .او طرف برگرداند رخ تمام را صورتش نیعبدالحس

 یلیخ که خودتون ي خونه يبرا خدا، ي بنده اون به نیداد که رو يکولر بگم خواستم یم نباشه، جسارت اگر«
 ».بود واجبتر

 ».جا نیا خورن یم گرما یلیخ شما يها بچه بابا، آره«: گفت او حرف دییتأ به گرید یکی

 »!کنه یم میتقس هم ماکولر شوهر پس«: گفتم خودم با. شدم کنجکاو
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 »د؟یزن یم شما هیچ حرفها نیا«: گفت و کرد يا خنده. دیگو یم چه نیعبدالحس نمیبب بودم منتظر
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 ».آقا حاج میگ یم يجد«: گفت قشیرف

 ایدن يکولرها تمام کنه یم فکر و شه یم باورش ما خانم االن زنها، نیا يجلو بابا نکن یشوخ«: گفت و يدیخند باز
 ».ماست دست

 را کولر الیخ هم من.نگفتند يزیچ گرید. شود صحبت موضوع نیا به راجع ندارد دوست نیعبدالحس دندیفهم انگار
 .رونیب آمدم اتاق از. کند ینم بکند، دینبا که يکار دانستم یم. کردم رونیب سرم از

 اون شه یم: گفت آقا حاج رون،یب نیرفت اتاق از شما یوقت روز، اون«: گفت یم قشیرف همان شهادتش، از بعد
 کولر! کولر؟ ریز من يها بچه و باشه گرما تو هست، داغ جگرش که يدیشه مادر اون دادن، دیشه که يا خانواده

 ندارن یسهم انقالب تو من ي خانواده گذشته، نیا از. کنن تحمل تونن یم رو گرما من ي خانواده ده،یشه مار سهم
 ».رنیبگ رو المال تیب کولر بخوان که
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 سخت طیشرا

 

 دیشه همسر

 مادرش از روستا رفت بار کی.بود دستش سپاه ينهایماش از یکی شهیهم شهادتش، از قبل وقت چند ها، يآخر نیا
 .دانم ینم گذشت، چه جا آن. " 1 " ردیبگ خبر

 دیبا زدم حدس. نبود یعیطب چیه حالش. کرد یم یتاب یب یلیخ مجلس، تو شیعمو عروس شهادتش، از بعد
 شده آرامتر هم او و خانه میرفت که بعداً.بپرسم ازش يزیچ نشد که جا آن. باشد داشته نیعبدالحس از يا خاطره

 »بود؟ یچ موضوع ،يکرد یم يزار و هیگر یلیخ«:گفتم اش به بود،
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 پاك چقدر ما يعمو پسر نیا«: گفت ناله با. داد تکان طرف آن و طرف نیا را سرش. شد اشک شیخ چشمهاش باز
 ».کنه رحمتش خدا بود، خوب و

 »چطور؟«: دمیپرس

 

 یپاورق

 

 زد یم سر مادرش به و روستا رفت یم قبل از شتریب بود، شده مرحوم پدرش یوقت از -1
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 تو پسرم که یدون یم«:دیپرس اولش. کرد فیتعر برام روستا، بود رفته تنها نیعبدالحس که دفعه همان از يا خاطره
 »خوند؟ یم درس مشهد

 :گرفت را صحبتش یپ.دادم تکان حرفش دییتأ به را سرم

 گرید يزهایچ و ماست و گوشت یکم و نان ي بقچه کی زود روستا، آمده نیماش کی با یبرونس يآقا دمیفهم تا
 نیگرد یم بر شما«:دمیپرس ازش بشوم، جمع خاطر نکهیا يبرا. شوهرت امرزیب خدا شیپ آوردم را همه. کردم آماده

 »مشهد؟

 »مشهد؟ نیدار کار رم؛ یم دارم االن نیهم اتفاقاً«:گفت

 يبرا نیببر و نیماش عقب نیبگذار رو نهایهم زحمت یب«:گفتم و کردم اشاره بود، دستم که ییپرتها و خرت به
 ».پسرم

 کی االن نیهم«: گفت و داد نشانم را ده گاراژ. کرد بلند را سرش بعد. نگفت يزیچ و ماند ساکت يا لحظه چند
 ».ببره برات تا راننده به بده مشهد، ره یم داره اتوبوس

 من هم رو هیکرا«: گفت یمهربان با خودش. بود یجواب نیهمچ دنیشن نداشتم، که يانتظار دیشا!برد ماتم اصالً من
 ».رهیبگ لیتحو رو جنسها و جا اون گاراژ بره گم یم پسرت به رم یم خودم مشهد، دمیرس که هم یوقت دم، یم
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 »!گاراژ؟ میبد چرا گهید عمو، پسر يدار نیماش که شما خوب«:گفتم ام شده گرد يچشمها با

 ».الماله تیب مال نیماش نیا«: گفت يجد یلیخ

 ».باشه خوب«:گفتم خونسرد

 ».شتریب نه دارم، سهم قدر نیهم رم؛یبگ خبر مادرم از فقط و روستا امیب نیماش نیا با که دارم حق من«: گفت

 .دیفهم انگار هم او.شد ینم شود، حل برام مسأله کردم یم کار هر
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 »!یحساب چه هم اون بدم، پس حساب دیبا امتیق يفردا ببرم، نان و گوشت شما ي بچه يبرا بخوام اگر«:گفت

 »!بدم رو کشور نیا مردم تک تک جواب دیبا«: گفت یناراحت با امورز،یب خدا

 .شد ینم ام یحال حرفها نیا موقع آن

 خودت يبرا الاقل«: گفتم یناراحت با. دیجوش یم يبدجور دلم بود، خورده نیزم روم و بودم شده خراب که نیا از
 ».ببر که

 یم آم یم یشخص نیماش با بعداً که هم ای فرستم، یم گاراژ ياتوبوسها با ای خواستم، اگر هم خودم يبرا«: گفت
 ».برم

 .گرفت اش هیگر باز د،یرس که جا نیا به حرفهاش

 رید که فیح یول نداختم،یم پاش به رو خودم کنه، یم چکار داره یبرونس يآقا دمیفهم یم جا همون اگر«
 ...».دمیفهم

 دیبا دانم یم فقط آمد، سرش يگرید يبال ای شکست دستش ست،ین ادمی درست خودمان، يها بچه از یکی بار کی
 عیسر. نزد دست بود، خانه يجلو که المال تیب نیماش به هم، سخت طیشرا آن تو.مارستانیب مشیرساند یم عیسر

 !بود حساس و قیدق یعموم اموال از استفاده در حد نیا تا کرد؛ حل را لهیوس مشکل و گرفت یتاکس کی رفت
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 یخال يها جعبه

 

 دیشه همسر

 یخال يها جعبه نیا از جعبه، تا دو به افتاد چشمم کردم، باز روش به که را در. یمرخص آمد اتهایعمل از یکی بعد
 »ن؟یآورد یچ يبرا رو نهایا«: دمیپرس و کردم اشاره ها جعبه به ،یاحوالپرس و سالم از بعد. تو آوردشان. بود مهمات

 ...».توش بگذارن رو کتابشون و دفتر ها بچه که آوردم«: گفت

 يآقا«: گفت ام به بعداً. بود دهید هم هیهمسا يزنها از یکی ن،ییپا گذاشته یم نیماش از را ها جعبه که یموقع
 ».اومدن پر دست يسر نیا انگار یبرونس

 »...ها جعبه«: گفت اشاره به و کرد یمنّ و منّ. نگرفتم را منظورش

 »!بودن یخال ها جعبه اون«: گفتم جوابش تو. دمیفهم را بودن پر دست یمعن آورد، را جعبه اسم تا

 ...».آوردن بوده، یهرچ آقاتون حاج باالخره د،یکن پنهان خواد ینم گهید ما از«: گفت

 همون کاش«: گفتم نیعبدالحس به دلخور و ناراحت خانه، رفتم یوقت
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 ».نیداد یم ها هیهمسا نیا از یبعض نشون رو ها جعبه

 ».کرده ناراحت رو ما خانم حاج و گفته يزیچ یکس باز حتماً«: گفت یشوخ به طراوتش، با و بشاش ي افهیق آن با

 ».خونه يآورد و يکرد میقا يزیچ ها جعبه نیا تو شما کرده فکر هیهمسا يزنها از یکی«: گفتم ازقبل دلخورتر

 ».یبش یناراحت دینبا حرفها نیازا که شما االته،یخ و فکر مشت کی نهایا«: گفت خنده با

 »!بشم؟ ناراحت دینبا«: گفتم بلند
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 دینبا خوب د،یچسب یم بهت ها وصله نیا و يبود حرفها نیا اهل نکرده يخدا شما اگه«: داد ادامه. نگفت يزیچ
 یچ يبرا نارویا شما که بگم بهش و بدم نشون زنه به رو ها جعبه اون که هست جاش حاال یول شدم، یم ناراحت

 »؟يآورد

 ».ینکن کارو نیا که هست جاش اتفاقاً«: گفت و دیخند باز

 .ام به نداد زدن حرف مهلت چرا،: بپرسم خواستم

 »بود؟ یچ زن اون جواب یدون یم«

 نیبر هم شما آورده، رفته من شوهر بازه، راه نیا که یگفت یم دیبا«: داد ادامه.کردم یم نگاهش. نگفتم يزیچ
 ».نگرفتن رو کس چیه يجلو رفتن جبهه يبرا ن،یاریب و جبهه

 .گفت يآلود طنز لحن با را حرفش دنبال

 ».ارنیب جعبه تا صد برن اونا م،یآورد ها بچه دفتر و کتاب يبرا جعبه تا دو ما«

 ».بده جواب يطور نیا گفتن، يزیچ دفعه نیا اگه«: داد ادامه و گرفت خودش به يا پدرانه حالت
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 یخصوص اتاق

 

 دیشه همسر

 سه دو،. هستند کنارش نفر دو دمید یم مالقاتش، رفتم یم وقت هر. بود يبستر. " 1 " وریشهر هفده مارستانیب تو
 .ادتیع يبرا ندیآ یم هیبق مثل کردم یم فکر اول روز

 »هستن؟ یک نایا«: دمیپرس یبرونس يآقا از و شدم کنجکاو بار کی. هستند جا همان شهیهم نه، که دمیفهم کم کم

 ».هستن دوستام«: گفت

 »نجان؟یا شهیهم یچ يبرا«
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 ».باشن من شیپ که جا نیا آن یم گه،ید دوستن«

 تا دو آمد؛ ینم در جور عقل با ادیز ،يکرد یم هم باور. ینکن باور شد ینم که زد یم حرف جمع خاطر آنقدر
 !باشند او با شهیهم که دوست

 که روز کی. بودند اتاق کی تو گرید ضیمر تا چند با اول، يروزها

 

 یپاورق

 

 مقدس مشهد در واقع يمارستانهایب از یکی -1

 

175 

 

 یاتاق ي شماره گرفتم؛ بخش پرستار از را سراغش. رفت راه هزار به فکرم. افتاد شور دلم. نبود جا آن مالقات، رفتم
 ».جا اون بردنشون«: داد ادامه و گفت را

 سالم. ستادمیا تختش کنار. رونیب آمدند دند،ید مرا تا. بودند پهلوش هم نفر دو همان. بود تخت کی فقط اتاقش تو
 »؟یخصوص اتاق آوردنتون یچ يبرا«: گفتم. دمیپرس را احوالش و کردم

 ...».جا نیا آوردنم نیهم يبرا ست،ین خوب برام صدا سرو گفته دکتر«: داد جواب یتفاوت یب لحن با

 آمد و شد که هم مرخص. بودند باهاش شهیهم هم نفر دو آن. بود يبستر وریشهر هفده مارستانیب تو یماه کی
 .آمدند همراش خانه،

 ».خواستن رو شما منطقه از«: گفتند ، دنبالش آمدند که بود نشده خوب زخمش هنوز

 .شد یراه تشیمعلول همان با

 يآقا محافظ ما«: گفتند. من شیپ آمدند خودشان. کردند یم یتاب یب یلیخ. دمید را نفر دو آن شهادتش، از بعد
 »!میبود یبرونس
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 شما چرا پس«: گفتم. بود نیهم زدم ینم را حدسش که يزیچ تنها. رونیب بزند حدقه از خواست یم چشمهام
 »!ن؟یگفت ینم یچیه

 ».گهید کس چیه به نه شما، به نه م؛ینگ یچیه شما به بودن خواسته ما از آقا حاج خود«

 شما که يا دفعه اون«: گفت و گرفت را قشیرف حرف دنبال شان یکی
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 ».بود ما ادیز اعتراض خاطر به ،یخصوص اتاق تو بودنشون برده که نیدید و مالقات نیاومد

 »چرا؟«

 هزار با هم آخرش خطرناکه، میگفت یم ما یول باشه، مردم نیب ما داشت دوست یبرونس دیشه امرز،یب خدا چون«
 ».اتاق اون تو مشیبرد تمنا و خواهش
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 نو اورکت

 

 دیشه همسر

 از هم او اتفاقاً ،یمرخص آمد نیعبدالحس که بار کی. يریگ خبر يبرا ما ي خانه آمد یم روستا از یگاه گاه پدرش
: گفت یم شهیهم. دیکش شیپ را جبهه صحبت باز نیعبدالحس که بود تنشان تو راه یخستگ هنوز. دیرس راه گرد

 ».بشه دیشه جا اون که جبهه ببرم رو بابام دارم دوست یلیخ من«

 را کارها ي همه. جبهه ببردش که کرد اش یراض بود طور هر هم آخرش. شد پدرش چیپاپ یحساب گرید بار نیا
 .شدند جبهه یراه هم با ییدوتا ،یمرخص شدن تمام از بعد و کرد روبراه خودش
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 جبهه، يها یخوب از. ما ي خانه هم بعد و مشهد بود آمده کراستی. برگشت پدرش امرزیب خدا بعد، ماه چهار سه،
 برخورد طرز و اخالق از بودم شده کنجکاو نیماب نیا تو. میدیشن یم ما و گفت یم او. داشت ادیز یگفتن

 ».حساسه و قیدق چقدر شوهرت یدون ینم عمو،«: گفت. دمیپرس. بپرسم نیعبدالحس

 »چطور؟«

 که روزید داد، ما به اورکت کی جبهه، میدیرس یوقت«: گفت
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 »!گهید يها یجیبس به داد و گرفت رو اورکت همون ،یمرخص امیب خواستم یم

 یم خودشان مال کردن، استفاده یمدت از بعد دادند، یم ها رزمنده به که را یلباس معموالً.شد گرد چشمهام
 »!گرفته پدرش از را اورکت چرا که بود نیا از تعجبم.شد

 که هست يزیچ کی هم اورکت آخه«: گفتم یاحوالپرس و سالم از بعد. یمرخص آمد نیعبدالحس خود بعد، روز چند
 »؟يریبگ ازش بعد و رمردیپ به يبد

 ».گفته یچ برات بابام ستین معلوم«: گفت و دیخند

 :گفت. دیبگو را انیجر خواستم ازش

 اتاقم تو من.بپوشد که دادم اش به نو اورکت کی و کردم را بابا سال و سن مالحظه. بود سرد هوا میدیرس که جبهه
 کهنه همان و ساك تو گذاشت را خودش اورکت دمید. بود خورده وصله هم جاش چند که داشتم کهنه اورکت کی
 .کرد سر همان با بود، جبهه که را یماه چهار سه،. برداشت بود، من مال که را

 »نونوار« اصطالح به وضعش و سر که دیپوش و آورد در ساکش تو از را نو اورکت ،یمرخص دیایب خواست یم یوقت
 »شاءاهللا؟ ان کجا بابا،«: گفتم اش به. شود

 ».دادن یمرخص گه،ید روستا رم یم«: گفت

 »ن؟یدینپوش رو کهنه اورکت همون چرا روستا، نیبر نیخوا یم اگه خوب«: گفتم

 در رو نو اورکت نیا«: گفتم راست و رك هم من. زد ینم حرف کام تا الم و بود شده ام رهیخ. نگرفت را منظورم
 ».نیبپوش رو یقبل همون و نیاریب
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 »ست؟ین خودم مال مگه«: که کرد اعتراض اولش
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 ...».نیدیپوش یم اول روز از دیبا هست، خودتون مال اگه«: گفتم

 .نکند عیضا را خودش اجر و باشد داشته را المال تیب يهوا که کردم اش یراض هم باالخره

 ».اوردیب در را اورکت تا کردم کمکش هم خودم«: گفت خنده با حرفش، آخر نیعبدالحس
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 اتیعمل از بعد

 

 دیشه همسر

 از بعد. بود یکی شان همه حرف. میبرد دکتر تا چند شیپ. مشهد مشیآورد و روستا میرفت. بود کرده سکته پدرش
 ».ستین یشدن خوب گهید نیا«: گفتند یم نهیمعا

 .است اش یزندگ آخر يروزها که کردند یم اشاره هم میمستق ریغ

 یم دعا براش«: گفت. گفتم اش به را پدرش یضیمر انیجر. زد زنگ جبهه از نیعبدالحس روز کی وقتها، همان
 ».کنم

 ».مشهد نیایب دیبا شما ؟یچ یعنی«: گفتم اعتراض به

 ».دکتر دشیببر خودتون شماها ام؟یب یچ يبرا من«: گفت

 »!مش؟یباش نبرده دکتر حاال تا ما که شه یم یعنی«
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 حالش االنم شه، ینم خوب گفتن دکترها«: دادم ادامه یناراحت به. باشد ییخبرها دیبا زد حدس انگار. نگفت يزیچ
 »...یحت تا خرابه، یلیخ

 .نتوانستم و دیلرز صدام هست، مردنش امکان میبگو خواستم یم
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 عقب، امیب تونم ینم که هست يطور طیشرا جا نیا«: گفت گرفته و نیغمگ بعدش. ماند ساکت يا لحظه چند
 »!کنه فوت بابا اگر یحت بمونم، دیبا حتماً

 »؟یزن یم شما هیحرف چه نیا«: گفتم پرخاش با

 ».واجبتره يا گهید زیچ هر از جنگ و جبهه ي مالحظه«

 »!م؟یکن چکار شد، يطور بابات نکرده يخدا اگه پس«

 ...».دیکن دفنش نیببر«: گفت اندازه به و آهسته

 و قوم تمام و خواهرها، و برادرها. مینکرد دفن را جنازه ما یول شد، مرحوم پدرش شد، طور نیهم بعد روز چند
 .دیایب او تا ماندند منتظر ششیخو

 یتلفن باالخره و کردم شیدایپ واسطه تا چند با بود، که یزحمت هر به. بود شده شروع تازه. " 1 " مکیم اتیعمل
 ».رفت خدا رحمت به بابات«: گفتم. زدم حرف باهاش

 ».راجعون هیاناال و اناهللا«: گفت تلفن پشت از آهسته

 ».مینکرد دفن رو جنازه هنوز ما«: گفتم

 »؟یچ يبرا«

 ».کنن دفنش بعد ن،یایب شما منتظرن همه جا نیا«

 ».امیب تونم ینم اصالً گهید شده، شروع که حاال بود، نشده شروع اتیعمل هنوز ،يزد زنگ که دفعه اون«: گفت

 ».برگرد هم زود و ایب ساعت چهار و ستیب! شه؟ یم مگه«
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 خودتون جا، اون تا هست اجیاحت من به شتریب جبهه تو االن«: گفت

 

 یپاورق

 

 ثاریا و يخودفداکار از حد چه تا او دمیفهم دم،یشن یم مکیم اتیعمل ییاستثنا و سخت طیشرا از یوقت بعدها -1
 !است داده نشان
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 ." 1 "» .دیکن دفن رو جنازه نیببر

 و منبر يپا رفت خودش روستا، مسجد تو. روستا هم م،یگرفت هیتعز مشهد تو هم. آمد پدرش، امرزیب خدا چهلم
 ».شدن جمع جا نیا شون همه يآباد اهل االن«: گفت

 »بگه؟ خواد یم یچ«:گفتم خودم شیپ.شدند ساکت کردند یم صحبت که هم ها یبعض

 جا نیهم داره، یطلب و قرض ای داره، که یناراحت هر من، امرزیب خدا يبابا از یک هر«: گفت وبلند کرد صاف ییصدا
 ...».میکن حل رو مسأله تا بگه خودم به ادیب

 

 یپاورق

 

 آقا حاج کنار ما د،یکرد یم صحبت یتلفن شما که جا همان: گفتند یم اخوان دیمج يآقا شهادتش، از بعد -1
 از یکی شده، یقطع مشهد به امدنین يبرا مشیتصم میدیفهم یوقت. میشد ناراحت هم یلیخ دستش از و میبود
 من حضور: گفت: جواب در کند، رحمتش خدا!؟ینباش جنازه عییتش تو شما که شود یم مگر آقا حاج: گفت ها بچه
 را اهداف تمام. ماند هم اتیعمل آخر تا کند یم یفرق چه هستم، ها یجیبس نیا پدر هم من است، الزم جا نیا آالن
 یمرخص آمد شد، تیتثب که مواضع تمام و میگرفت که
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 هیگال

 

 دیشه همسر

 حرف میخواست یم تا. هیهمسا آن ي خانه رفت هیهمسا نیا امروز: مییبگو مثالً شد ینم ابداً و اصالً بود، که خانه تو
 »حرفها؟ نیا به میدار چکار م،یدار یزندگ و کار خودمون يبرا ما ست،ین مربوط ما به«: گفت یم زود م،یبزن را یکس

 .گناهان طور نیا و دروغ و بتیغ به برسد چه تا زداشت،یپره بیعج هودهیب يحرفها از یحت خودش

 نیعبدالحس کنار آمد. بود دهیرس یملک و آب مادرش به ظاهراً شیپ وقت چند. روستا میبود رفته هم با بار کی
 »!جان مادر یهست يپسر چطور گهید تو دونم ینم«: گفت يزیآم تیشکا لحن با. نشست

 »؟یچ يبرا«: دیپرس و زد يلبخند نیعبدالحس

 تو ملک و آب نیا ننه«: یبگ من به که نشد کدفعهی یول ،ير یم و يریگ یم خبر روستا يآ یم یه«: گفت
 »کجاست؟

 »!ستین يکار شما امالك و ملک با منو«: داد جواب ناراحت. هم به دیکش را اخمهاش نیعبدالحس: گفت را نیا تا
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 چقدر ای خوندم، نمازقضا چقدر: یبگ که ینشست من کنار کردم فکر«: داد ادامه. من مثل درست خورد، جا مادرش
 »؟یزن یم شما که هیچ امالك و ملک حرف خوندم؛ شب نماز

 درسته؟ يجور نیهم یعنی«: گفتم معترض. مادرش با گرید نه یول داشتم، او از شهیهم را برخوردها طور نیا انتظار
 »!شماست مادر یناسالمت

 »بکنه؟ رو ایدن صحبت نهیبش ایب باال، سال و سن نیا با من مادر که درسته نیهم یعنی«: گفت جوابم تو زود
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 از شتریب دیبا گهید حاال ما مادر رسونه، یم خدا که رو يروز و رزق«: داد ادامه و کرد یمکث. بود شده آرام لحنش
 ».باشه آخرتش فکر یوقت هر
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 مرض و غرض

 

 دیشه همسر

. دندینفهم هم هیهمسا و در و لیفام از یلیخ. دارد یمهم تیمسؤول جبهه تو مدمینفه وقت چیه شهادتش، از بعد تا
 خواد یم یچ جبهه از تو شوهر نیا«: گفتند یم آشناها از یبعض آمد، یم شیپ او رفتن منطقه صحبت که یگاه
 »ره؟ یم قدر نیا که

 اش بچه و زن از یبرونس يآقا گم یم که من«: گفت زنها از یکی. بود حرفها نیهم صحبت ها هیهمسا تو بار کی
 ».مونه ینم نا او شیپ و جبهه ره یم که شده ریس

 ي مالحظه باالخره نه،یبب یمحبت و ییرو اگر آدم«: داد ادامه بزند، يشتریب يپا و دست تا. نگرفت لشیتحو یکس
 ».گهید کنه یم حتماً هم رو یزندگ و زن

 با و نییپا انداختم را سرم. نگفتم يزیچ بود، هرچه! مرض؟ ای داشت غرض توانم ینم. کرد ینیسنگ دلم به حرفش
 .خانه آمدم یناراحت

 يبرا دیشا. ام شده ناراحت یلیخ دیفهم. گفتم اش به را زن آن حرف. بود یمرخص هم نیعبدالحس موقع همان
 موضوع، دادن جلوه یعیطب
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 »کنم؟ چکار دیبا من یدون یم«: گفت و دیخند
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 »نه«: گفتم

 رو ام بچه و زن من! بابا که بگم شون به بعد کنم، جمع رو ها هیهمسا و بگذارم کوچه تو یصندل کی دیبا«: گفت
 ».واجبتره جبهه اما دارم، دوست هم یلیخ دارم، دوست

 ینم البد زده، تو به رو حرف نیا که یخانم اون«: گرفت را حرفش یپ و کرد نگاه چشمهام تو. رفت لبش از خنده
 نیب از زشونیچ همه و خونه که هستن ها یلیخ مرز تو یول هستن، امان و امن در جا نیا من ي بچه و زن دونه
 ».ندارن تیامن اصالً و رفته
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 فرزند به عشق

 

 ییرضا رضا محمد االسالم حجت

 آمد و رفت ادیز آنها ي خانه حساب، نیهم رو. میبود انقالب مسائل ریدرگ دو هر و میبود شده مشهد ساکن دو هر
 و حال از. شمیپ آمد روز کی. ياکبر عباس اسم به بود رستانیدب جوان کی ،یبرونس يآقا يلهایفام از یکی. داشتم
 اوستا دونستم ینم من«: گفت تعجب با نکرده، و کرده سالم. دیبگو خواهد یم را یمهم موضوع بود معلوم هواش

 »!باشه داشته دوست رو شما حد نیا تا نیعبدالحس

 »چطور؟«: دمیپرس. ستیچ انیجر بدانم شدم کنجکاو. بود منتظره ریغ برام حرفش

 ».ستندین یراض شهایخو و قوم از یلیخ ،يدار آمد و رفت ادیز اونها ي خونه شما که نیهم«: گفت

 »چرا؟«: دمیپرس ام شده گرد يچشمها با. دانستم ینم را يزیچ نیهمچ موقع آن تا

 ».حرفها جور نیا از و ن،یعبدالحس اوستا رفتن زندان مثالً و یاسیس مسائل نیهم حساب رو«
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 »نن؟یب یم من چشم از رو نهایا حتماً«: گفتم

 ».گهید بله خوب«

 يآقا ونیمد دارم، هم یقیتوف انقالب به خدمت تو اگر من که دونن ینم خدا يها بنده«: گفتم و زدم يلخبند
 ».هستم یبرونس

 »هستن؟ یناراض شهایخو و قوم کدوم حاال«: دمیپرس يخونسرد با صحبت، یپ و کردم مکث

 اومده شون همه بودم، جا اون که روزید«: داد ادامه. یبرونس يآقا به بودند افراد نیکترینزد: برد را ها یبعض اسم
 ».کنن حجت اتمام که بودن

 »؟یحجت اتمام چه«

 ینم ات خونه تو پا ما گهید تو، ي خونه ادیب بخواد ییرضا اگه بعد به نیا از که بودن کرده کفش کی تو پا«
 ».میگذار

 »!عجب«:گفتم ناباورانه و دادم تکان نییپا و باال را سرم.دمیکش محاسنم به یدست

 »گفت؟ یچ یبرونس يآقا خوب«:دمیپرس

 و يجد نیهمچن آن، ینم نییپا طونیش خر از که دید یوقت یول کرد، تینصح رو اونا و زد حرف یلیخ اولش«
 ».نه ییرضا از و گذرم یم شما کی کی از من: گفت شون همه به جمع، خاطر

 انقالب به داره ییرضا يآقا: گفت نشن، شوکه که نیا يبرا دیشا هم نیعبدالحس اوستا برد، ماتشون همه اصالً
 ...».خداست خاطر به ما یدوست و کنه یم خدمت

 .باشد ادیز حد نیا تا دانستم ینم گرید یول داشتم، خبر خودم به او ي عالقه از
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 همسن که يا بچه با داشت روز کی.رفت ینم دبستان هنوز وقتها آن. " 1 " حسن. گذشت ماجرا آن از يروز چند
 را حسن دست جلو، رفتم.شد بلند بچه داد و غیج يصدا که کرد چکار دانم ینم. کرد یم يباز بود، خودش سال و

 یکوتاه هم او. اش کله پشت زدم آهسته، یلیخ هم، دوتا ،یکی ضه،یعر نبودن یخال يبرا. طرف نیا آوردم و گرفتم
 .خانه تو دیدو و رونیب دیکش دستم از را دستش. هیگر ریز زد کدفعهی و نکرد
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 با یبرونس يآقا بعد، ي لحظه چند. کرد شد ینم يکار گرید یول بودم، شده ناراحت هم خودم افتادنش، هیگر از
 لبش به يلبخند نه یعنی!بود ناراحت یول نمش،یبب خندان ي افهیق با شهیهم مثل داشتم انتظار.رونیب آمد حسن

 .سابقه یب برخورد کی کرد؛ یم نگاه من به هم نه و بود

 به دوخت را نگاهش.کرد یم مالحظه یول د،یبگو يزیچ خواست یم انگار.ستادیا ام یقدم دو ،یکی آمد
 من ي بچه رو دست نداره حق یکس«:گفت ،يجد مهین و يجد حالت نیب یلحن با و آمد حرف به باالخره.نیزم

 »!کنه بلند

 رو یلیخ نیهم يبرا دیشا.بود دیبع ازش حرف نیا داشت، من به که عالقه و عشق همه آن با.خوردم جا آن کی
 .کرد ینیسنگ دلم

 .دارد دوست را شیها بچه حد، چه تا دمید کردم، نگاه هیقض به یمنطق و گذاشتم کنار را احساسات که بعداً

 

 یپاورق

 

 یبرونس دیشه بزرگ فرزند -1
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 !ینینب خود

 

 دیشه همسر

 یم رزمنده کی عنوان به«: گفت یم نشود، بزرگ ادیز موضوع نکهیا يبرا.داشت یسخنران گوهرشاد مسجد شب کی
 ».بزنم حرف مردم يبرا خوام

 پا و دست بغلم تو. کرد هیگر دنبالش برود، خواست که نیعبدالحس.بود سالش دو ،یکی وقتها آن. " 1 " ابوالفضل
 .گفت یم »بابا - بابا« اش، گانه بچه زبان با و زد یم
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 وروجک باشه«: گفت خنده با. داد فشار آرام و گرفت را لپش ن،یعبدالحس آخرش. نشد کنم، ساکتش کردم کار هر
 ».برمت یم بابا،

 »!ش؟یبر یم کجا«: دمیپرس. شد گرد چشمهام

 ».برم خوام یم خودم که ییجا همون«

 »!شه؟ یم بچه با مگه ،یکن یسخنران يخوا یم که شما«

 ...».رفقا دست دمش یم نداره، یبیع«: گفت

 

 یپاورق

 

 است لیتحص مشغول رستانیدب ي دوره در االن که پسرم نیکوچکتر -1
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 .برد خودش با را بچه کردم، عوض که را لباسش

 »نکرد؟ يخرابکا: دمیپرس همه از اول برگشتند، یوقت

 ».کنم عرض چه که يخرابکار«: گفت یخاص جور. زد لبخند

. نشدن فشیحر ها بچه گهید که يجور. هیگر ریز زد کدفعهی ،یسخنران وسط«: داد ادامه. نشست و بغلم داد را بچه
 باالخره که دمیفهم و کردم یفضول شما کار تو. سروقتش رفتم خودم شد، تموم که یسخنران. رونیب بردنش هم آخر

 ».آقا حاج دشیبر یم کجا«: گفت رفقا از یکی خلوت، يجا ببرمش خواستم. کنم عوض رو بچه یکیالست دیبا

 ».کنم عوض رو پسرم آقا یکیالست دیبا تون اجازه با«:وگفتم کردم اشاره ابوالفضل به

 »!دیبکن کارو نیا شما میگذار یم ما مگه! اه«: گفتن و افتادن خودشان به

 ».نیش ینم من فیحر کارها جور نیا تو باشه، جمع خاطرتون«: گفتم و دمیخند
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 ».شد آروم هم بچه و کردم تموم کارو خودم.نشدن فمیحر یول هم آخرش کردن، اصرار یلیخ
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 کوچک تیمسؤول کی

 

 دیشه همسر

 سر را چادرم. دمیترس اریاخت یب چرا دانم ینم. پراندم جا از خانه زنگ يصدا.بود شب نه حوش و حول ساعت
 .بودند نشسته روش هم مرد تا دو بود، در ي جلو لیتر موتور کی در دم رفتم زود و دمیکش

 شان یکی. بود دایپ چشمهاشان فقط. بودند دهیپوش هیچف با را صورتها دوشان هر! ختیر دلم کهوی دمشانید که اول
 »دارن؟ فیتشر یبرونس يآقا«: دیپرس و کرد سالم مؤدب یلیخ

 ».نه«: گفتم

 »رفتن؟ کجا«: گفت

 ».یسخنران يبرا حرم رفتن یسرشب«: گفتم. هستند همرزمهاش از دیشا کردم فکر خودم شیپ

 »آن؟ یم یک«: دیپرس

 ».انیب یک ستین معلوم و یسخنران رفتن دونم، یم«: گفتم

 .بودم دیترد و توشک هنوز

 میبخوا اگه م،یهست شون جبهه يرفقا از ما خانم، حاج دیببخش«
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 »م؟یایب دیبا یوقت چه م،ینیبب حتماً رو شونیا
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 ».طرف اون و طرف نیا رن یم اش همه یمرخص آن یم یوقت ستن،ین خونه اصالً شونیا«: گفتم زود

 »آن؟ یم یساعت چه امشب«:گفت باز.نداشت یتمام انگار سؤاالتش

 ».برادر دونم ینم رو ساعتش گهید من«: گفتم یدل دو و دیترد با نیهمچ. بود داشته برم یحساب شک،

 .آمد حرف به باز تو، میایب خواستم. شد ساکت يا لحظه چند

 ." 1 "» .هیچ شوهرتون کیکوچ اسم شما خانم، حاج نیببخش«

 »!که دیبدون رو اسمش دیبا ن،یهست رفقاش از اگه شما«: گفتم پرخاش به. اورمیب طاقت نتوانستم گرید

 .رفتند یخداحافظ بدون و داد گاز. کرد روشن را موتور عیسر بود، فرمان پشت که یکی آن گفتم، را نیا تا

 نیاریب رو شام«: گفت نیعبدالحس کردند، که سالم. بود همراهش هم گرید یکی. آمد نیعبدالحس ده، ساعت کینزد
 ».میهست گرسنه یلیخ ما که

 شما با اومدن نفر دو«: گفتم. دمینشن را او حرف انگار نیهم يبرا. میبگو را سوارها موتور انیجر که شد یم رمید
 ».داشتن کار

 »؟یک«

 .»هستن یک نگفتن هم خودشون بودن، بسته هیچف با رو صورتشون سرو«: گفتم

 يدار یمعن نگاه نگاهشان،. کردند نگاه هم به دوستش و نیعبدالحس«

 

 یپاورق

 

 اند آمده درست را خانه که نیا از نانیاطم اند، دهیپرس خودشان نانیاطم خاطر به را سؤال آن دمیفهم بعداً -1
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 »بوده؟ یچ مگه«: دمیپرس ینگران با. شد کیتحر ام يکنجکاو حس. بود
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 ».بودن رفقا از اونا ،یچیه یچیه«: گفت دستپاچه نیعبدالحس

 »گفتن؟ یم یچ حاال«: دیپرس که کرد يفکر انگار.شد ساکت

 به يداد یخوب جواب يکار آخر«: گفت. گرفت اش خنده. کردم فیتعر را خودم يحرفها و آنها يحرفها ازیپ تا ریس
 ».شون

 مال. مان هیهمسا ي مغازه رفتم زود صبح فردا،. نداشت يا دهیفا اورم،یب در را هیقض يتو و ته کردم کار هر شب آن
 اومده شبید يدید«: گفت نکرده و کرده سالم د،ید مرا تا. ها بچه يبرا گرفتم یم ریش ازش معموالً که بود زن کی

 »!کنن ترور رو شوهرت بودن

 .دیپر روم از رنگ

 »...یچ مگه چرا؟! ترور... ت«

 ».گذشته ریخ به الحمداهللا ،یکن ناراحت رو خودت خواد ینم«:گفت. نشستم اریاخت یب. گذاشت برام یصندل کی

 اومدن که ها يموتور همون«: گفت. دیبگو برام را انیجر خواستم ازش.آمد جا یکم حالم تا گذشت يا لحظه چند
 ».جا نیا اومدن اول کردن، سؤال شما از

 »!چکار؟ به«: گفتم زود

 ».خواستن یم رو شما ي خونه آدرس«

 »؟يداد آدرس توأم«

 »!اومدن یچ يبرا نهاید یب اون بدونم کجا از من«: گفت.گرفت یجانب به حق ي افهیق

 یول«: گرفت را حرفش دنبال تاب و آب با رفت، یوقت. برود که انداخت راهش زود.اش مغازه تو آمد يمشتر کی
 ».شد یعصبان دستم از چقدر »داهللای« یدون ینم
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 .هستند نیعبدالحس همرزم شیها ییدا پسر و او که دانستم یم.بود پسرش داهللای

 »!کنن ترور رو یبرونس يآقا خواستن یم اونا ؟يداد آدرس چرا: گفت یم. دعواکرد منو یلیخ داهللای«
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 اومدن که هست چکاره یبرونس يآقا نیا که بود شده سؤال برام يبخوا رو راستش«:داد ادامه دیترد با و کرد مکث
 ." 1 " »کن؟ ترورش

 جا همه از يآدمها مثل! است؟ چکاره نیعبدالحس مگر: که بود شده سؤال هم خودم يبرا. بودم دهیترس یحساب من
 »اومدن؟ یچ يبرا ها يموتور اون دمینفهم اصالً« گفتم، خبر یب

 ».دادن یم ینگهبان شما ي خونه دور صبح تا کرد، خبر رو محل جیبس رفت داهللای پسرم! خواب ساعت بابا«: گفت

 »!عجب«: گفتم لب ریز. بود شده بزرگ نگاهم

 دست از من«: گفتم. نیعبدالحس سراغ رفتم کراستی. خانه آمدم عیسر و گرفتم را ریش.نماندم يگرید حرف منتظر
 ».ناراحتم یلیخ شما

 »چرا؟«

 ».ینگفت یچیه من به یول کنن، ترورت خواستن یم نفر دو اون که یداشت خبر شما«

 »کنن؟ ترورم بخوان که هستم یک من مگه«: گفت یعیطب یلیخ و خونسرد.دیخند.اوردین هم خودش يرو به

 »گفته؟ شما به رو حرف نیا یک اصالً«: دیپرس. شد يجد اش افهیق

 

 یپاورق

 

 او تیمسؤول درباره یحرف چیه هاشان خانواده به که سپرده یم اش یمحل هم يروهاین به شهیهم نیعبدالحس -1
 ندینگو
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 ».داهللای مادر نیهم«

 رفت خانه از که بود روشن ک،یتار هنوز هوا. دوشش يرو انداخت را کتش.یجالباس طرف رفت. داد تکان يسر
 .رونیب
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 ترور خواستن یم رو گهید یبرونس کی نداشتن، کار من به اونا بابا، نه«: گفت خنده با. برگشت بعد ي قهیدق چند
 ».گرفتن یاشتباه منو کنن،

 »گرفته؟ یاشتباه رو شما هم محل جیبس پس«: گفتم هیکنا به کنم؛ يریگ مچ آمدم

 »چطور؟«

 ».دادن یم ینگهبان ما ي خونه دور صبح تا چون«

 »کنه؟ تلف برام رو وقتش جیبس که هستم یک من مگه! گن یم دروغ«: گفت نانیاطم با و محکم

 .دارم سپاه تو یکوچک تیمسؤول کی مثالً که نگفت هم جا همان

 من دست از یحساب یبرونس يآقا«: گفت یم داهللای خود.داهللای وقت سر رفته صبح روز آن دمیفهم شهادتش از بعد
 »هستم؟ چکاره من کنن فکر محل تو که ییگو یم يزیچ زنها نیا به چرا: که زد تشر ام به یحت بود، شده ناراحت

 پاك بود، شده درست براش که رو یتیذهن. میرفت هم مادرم شیپ آقا حاج با صبح، روز همان«: گفت یم داهللای
 ." 1 "» .میکرد

 

 یپاورق

 

 یم يراندازیت شان به که بوده نیماش سوار دفعه آن کنند، خواستندترور یم را یبرونس دیشه هم گرید بار کی -1
 محکم گفتم، یبرونس دیشه به که هم را هیقض همان. بود شده دیشه هم نفر کی م،یدیشن ما که طور آن. شود

 ».است عهیشا«:گفت و است کرده کتمان
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 اتیعمل و عمل

 

 دیشه همسر
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 .بشود خوب که رفت یم کم کم و بودند آورده درش که بود ریت کی رد بازوش رو. یمرخص بود آمده اتیعمل از بعد

 یم طول یلیخ اورند،یب در را گلوله و کنند عملش بخواهند تا بود، شده مجروح اتیعمل تو اگر. داشت تعجب يجا
 ».خوردم ریت اتیعمل از قبل«: گفت. گفتم هم خودش به را نیهم. دیکش

 :ماجرا گفتن به کردم شروع من اصرار با. شد شتریب ام يکنجکاو

 یم رمید. بود نمانده اتیعمل شروع به يزیچ.شدم يبستر مارستانهایب از یکی تو. زدی بردنم بازوم، به خورد که ریت
 .شوم خالص جا آن از یک که شد

 ».رنیبگ عکس بازوت از دیبا«: گفت و کرد نهیمعا آمد يدکتر

 بازوم دیشد درد فکر تو و زهایچ نیا فکر تو.کرده ریگ استخوان و گوشت نیب ما گلوله شد معلوم گرفتند، که عکس
 ».زود یلیخ برم، دیبا من«: گفتم یم فقط. نبودم

 ».زودتر یلیخ ن،یبش عمل دیبا شما«: گفت یم هم دکتر
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 کجا مونده، دستت تو ریت! کن نگاه رو نیا«: گفت و داد نشانم را عکس. شد ناراحت رفتن، به دارم اصرار دید یوقت
 »؟يبر يخوا یم

 ».عمل يبرا بشه آماده دیبا د،یباش شونیا مواظب«: کرد سفارش هم پرستارها به

) السالم همیعل( تیب اهل فکر فتم،یب يزیچ هر فکر که نیا از قبل. زدم یم را اتیعمل دیق دیبا گرید يطور نیا
. دلشکسته یحساب و بودم ناراحت یحساب. بودنش انداخته قفس تو که داشتم را پرنده کی حال. توسل فکر و افتادم
 .دعا و ذکر به کردم شروع

 عالم، همان تو. بود يداریب و خواب نیب بود یحالت کی هم دیشا دانم، ینم قاًیدق.برد خوابم يزار و هیگر حال تو
 دست که دمید واضح و قشنگ یلیخ.من ادتیع بودند آمده.کردم ارتیز را) هیعل اهللا سالم( ابوالفضل حضرت جمال
 ».شده خوب دستت شو، بلند«: فرمودند بعد آوردند، رونیب را يزیچ انگار که کردم حس. بازوم طرف بردند

 ».بشم عمل دیبا که گفته دکتر داره، ریت شده، مجروح دستم من ت،یفدا مادرم و پدر«:گفتم استغاثه حالت با

 ».يشد خوب تو نه،«: فرمودند
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. بازوم رو گذاشتم دست. بودم شده داریب خواب از انگار. آمدم خودم به و دمیپر جا از من بردند، فیتشر که حضرت
 .شدم خوب داشتم نیقی! کرد ینم درد

 .ندادند رم،یبگ را میلباسها که رفتم. شناختم ینم پا از سر. نییپا دمیپر تخت از عیسر

 ».یبش عمل دیبا شما کجا؟«

 ».بشم عمل ستین الزم منطقهف برم دیبا من«

 کرده کفش کی تو پا. دکتر شیپ بردنم باالخره. گرفت باال بحث و جر
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 اش به را قتیحق که نیا جز نداشتم يا چاره. نکرد قبول خودم؛ با تشیمسؤول: گفتم چه هر.دارد نگه مرا که بود
 ».يبر گذارم ینم رم،ینگ عکس بازوت از تا«: گفت و نکرد باور. گفتم را انیجر و کنار دمشیکش.میبگو

 ».يارین در رو صداش سرو که نیا شرط به«: گفتم

 .عکس يبرا فرستادم و کرد قبول

 .نبود گلوله از يخبر بودند، گرفته بازوم از که عکس تو. داشتم را انتظارش که بود همان جهینت
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 مکاشفه

 

 دیشه همسر

 :گفت یم.کرد یم فیتعر برام جبهه از يا خاطره بار کی
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 یم را درشان و میگذاشت یم مهمات مخصوص، يها جعبه تو. میبود مشغول سخت مهماتها زاغه از یکی کنار
 .میبست

 تو گذاشت یم مهمات ما يپا به پا داشت! یمشک يچادر با محجبه، خانم کی به افتاد چشمم کدفعهی کار، گرم
 کارشان مشغول. کردم نگاه ها بچه به. جبهه ندیآ یم که است ییزنها نیا از حتماً: کردم فکر خودم شیپ.ها جعبه
 .دندید ینم را زن آن اصالً انگار. آمدند یم و رفتند یم تفاوت یب و بودند

 رفتم. ستیچ انیجر بفهمم شدم کنجکاو. دیرس ینم نظر به يعاد موضوع،. بود شده سؤال برام بیعج کار، هیقض
 م،یهست مردها ما که ییجا! خانم«:گفتم اطیاحت با یلیخ و کردم صاف يا نهیس باشد، شده ادب تیرعا تا. کترینزد

 ».نیبکش زحمت دینبا شما

 »د؟یکش ینم زحمت من برادر راه در شما مگر«: فرمود و ستادیا قد تمام به. نبود من طرف شیرو
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 عیسر که کرد لطف ام به خدا واقعاً. زد حلقه چشمهام تو اشک و افتادم) هایعل اهللا سالم( نیحس امام ادی آن کی
 .میبگو چه دانستم ینم و بودم شده اریاخت یب. ستیچ انیجر دمیفهم و گرفتم را موضوع

 ».میکن یم اش ياری هم ما البته باشد، اورمای که کس هر«: فرمود بود، طرف آن روش که طور همان خانم، آن
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 دهانه هفت پل کینزد 

 

 )مرشد( يشاهمرداد ماشاءاهللا

 جان به.شد بلند دفعه سه دو،. طرفتر آن متر چهل ،یس بود افتاده ز،یخاکر پشت و بود شده یزخم ها بچه از یکی
 بلند نتوانست گرید کرد يکار هر افتاد، که آخر بار. افتاد یم باز یول داشت یم بر قدم دو ،یکی ،یسخت و کندن
 .شود
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 يبرا عیسر ها بچه از یکی. ختیر یم آتش انهیوحش هم دشمن و بود دشمن دید تو درست.داشت يبد تیموقع
 .دشمن طرف به میختیر یم آتش دیشد ز،یخاکر يباال از هم ما. رفت آوردنش

 یم رد آن از چاالك و فرز یلیخ دیبا. داشت یباتالق حالت جا آن و بودند کرده ول آب زیخاکر پشت ها یعراق
 نجات توانست زور به هم را خودش بعد یکم.کرد ریگ گلها تو کار، اول همان که شد چه دانم ینم یول او. يشد

 .دهد

 ینم بر دستمان از يکار ما و داد یم جان چشممان يجلو داشت یکی. بود ییفرسا طاقت و ریگ نفس يها لحظه
 .برگشتند یخال دست هم آنها آتش، دل به زدند را خودشان ها بچه از گرید تا سه دو،. آمد
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 ».رم یم من بار نیا«: گفتم.کنم تماشا و بمانم آورد ینم طاقت دلم

 ».کار خم و چم به یستین وارد دوماً که،یکوچ کلتیه اوالً تو«: گفتند

 ».کنم یم درستش نباشه، تون يکار شما«: گفتم

: گفتم و دادم نشانشان را ییجا ز،یخاکر پشت. اندازها خمپاره سنگر رفتم عیسر.نگذاشتم چرا و چون يبرا یمهلت
 ».جا همون دیبنداز. " 1 " يفسفر ي خمپاره کی«

 گلها مواظب دیبا یول شه، یم گرفته دشمن دید يجلو يجور نیا نداره، حرف کارش«: گفتند.خواندند را فکرم انگار
 ».یباش

 ».ارمشیب بتونم که شائاهللا ان رم، یم خدا بر توکل گهید«

 خودم بود، يسر درد هر به. رونیب زدم زیخاکر از کرد عمل تا. بودم گفته که ییجا همان انداختند را خمپاره عیسر
 .دوشم يرو انداختم و کردم بلندش زود. نکردم را اش ناله و آه ي مالحظه. یزخم آن به رساندم را

 دشمن. دشوار و بود شاق برام حملش. یآنچنان ي جثه نه و داشتم، ییباال سال و سن نه من، و بود درشت او کلیه
 .ختیر یم آتش هنوز و داشت را منطقه آن يگرا یول بود، شده کور دشید که نیا با هم

 نفس یتنگ ،يفسفر ي خمپاره دم و دود اثر از. گرفت هم مرا بانیگر ،يال و گل مشکل.آوردمش زیخاکر کینزد تا
 .دمیبر پاك گرید و طرفتر آن یکم کرد پرتم خمپاره کی موج هم آخرش. بودم کرده دایپ هم
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 آمد یکی که کردم احساس قدر نیهم. بخورم جم توانستم ینم يال و گل همه آن تو و بودم کرده دایپ اغما حالت
 .کرد یم پرخاش ها بچه به دمیشن زیخاکر طرف آن. داد نجات هم مرا و برگشت عیسر. برد را یزخم آن

 

 یپاورق

 

 زا دود مهمات از ینوع -1
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 »بره؟ کشیکوچ کلیه نیا با نیگذاشت چرا«

 ».نکرد گوش نرو، میگفت اش به یهرچ ،یبرونس يآقا رفت خودش«

 حاال تا یول است، عبداهللا گردان ي فرمانده دانستم یم.کردم دایپ يا تازه جان ییگو دم،یشن را یبرونس اسم تا
 آرامش شیبایز لبخند. دمید را اش سوخته وآفتاب مهربان صورت واضح و تار. کردم باز را چشمهام. بودمش دهیند

 .داد ام به یخاص

 داشته رو هواش«:گفت. کرد را سفارشم هم ها بچه به و آورد را ام یپشت کوله. فایا کی يتو گذاشت مرا خودش
 ».نشه تیاذ فایا تو که دیباش

 »برن؟ یم کجا منو«: دمیپرس ناله و آه با یکی از

 ».مجهزتره جا اون چون خط، پشت يبهدار برنت یم«

 داشتم و راه به بودم زده باشد، نداشته یخاص مقصد که یکس مثل.نبودم بلد را رشیمس اما باختران، آمدم یم دیبا
 .رفتم یم

 باهام يمتر صدیس ست،یدو.کردم نگاه را سرم پشت برگشتم. دادند ام به را ایدن انگار موتور، کی يصدا دنیشن از
 .دارد نگه کردم یم خدا خدا. جلو آمد یم عیسر و شکافت یم را جاده. داشت فاصله

 ».ببردم يریمس کی تا خوبه چه«
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 سالم باهام گرم یلیخ انتظارم، خالف به. داشت نگه پام يجلو درست. کرد کم را سرعتش د،یرس که ام یقدم چند
 »؟ياخو ير یم کجا«:دیپرس.شد یم معلوم حال با و مخلص يها رزمنده آن از.کرد یاحوالپرس و

 

205 

 

 ».برم دیبا کجا از ستمین هم بلد باختران، برم خوام یم تون اجازه با«

 ».شو سوار«: گفت و زد يلبخند

 .افتاد راه و گرفت را گازش. باال دمیپر زود خواسته خدا از.کرد اشاره موتورش ترك به

 که دهانم به آمد بار چند. امدین ادمی دمش،ید کجا کردم فکر هرچه یول. اش چهره هم بود، آشنا برام صداش هم
 ي حماسه اون از«: گفت و زد صدا اسم به مرا.بازکرد را صحبت سر خودش آخر. نشد روم م،یبگو اش به را نیهم

 ».کردم فیتعر جا چند شما

 کدوم ن،یببخش«:گفتم ام شده بزرگ نگاه با. حماسه ي کلمه دنیشن از هم کردم، تعجب اسمم دنیشن از هم
 »!حماسه؟

 ».یمنونشناخت که دمینفهم اول همون از«: گفت و دیخند

 .شد باز زبانم تازه ییگو

 ».آرم ینم بجا کنم، یم فکر یهرچ یول ن،یهست آشنا چشمم به یلیخ راستش«

 »...يفسفر ي خمپاره ه؛یزخم اون آد؟ یم ادتی رو زیخاکر اون پشت«: گفت

 باورم. اورمیب در بال یخوشحال از و ذوق از بود مانده کم.شده بمینص يافتخار چه دمیفهم و افتاده جا ام يدوزار تازه
 یم را دشمن پشت اسمش دنیشن که یگردان همان باشم، عبداهللا گردان ي فرمانده همراه و صحبت هم شد ینم

 ." 1 " لرزاند

 

 یپاورق
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 قدر آن دشمن داشت؛ تمام و نام یقتیحق یول عبداهللا گردان ي درباره است، لفظ به فقط ییحرفها نیچن یگاه -1
 عنوان به آن از تمام يا نهیک و عقده با یثان در عبداهللا، پیت: گفت یم شهیهم اوال که گردان نیا از برد یم حساب

 !کرد یم ادی ها یوحش پیت
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 هفت« پل کینزد تا مرا روز آن. کرد یم باز جا آدم دل تو بیعج اش متواضعانه و مظلومانه ي چهره آن با
 .شدم جدا ازش لمیم خالف به من و داد نشانم قیدق را راه هم، جا آن از و برد»دهانه

 زدن، در آن و در نیا هزار به.عبداهللا گردان سراغ رفتم فرصت نیاول تو که بودم شده اش فتهیش قدر آن هست، ادمی
 .بشود جا همان خدمتم محل که کردم فیرد را کارها
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 حیصح تیترب

 

 یبرونس ابوالحسن

 .سه و شصت و صدیس و هزار سال بود، بهار آخر

 باهاش و هیهمسا ي خانه رفت مادرم. زد زنگ جبهه از پدرم شد، تمام ماه خرداد يامتحانها که يروز همان درست
 ».دنبالت آن یم فردا که کن جور و جمع رو لتیوسا شو بلند آقا حسن«:گفت خنده با برگشت، یوقت. کرد صحبت

 »؟یچ يبرا من؟ دنبال«

 ».یداشت دوست که يزیچ همون يبرا«

 »!جبهه؟«: گفتم یخوشحال با. جبهه ببرد مرا داشت يادیز ي عالقه. بود داده پدرم که افتادم یقول ادی کهوی

 ».یباش آماده و يببند رو لباسهات و رخت گفت بابات.آن یم. " 1 " ینیحس يآقا فردا پسرم، بله«
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 یپاورق

 

 باشد یم خدمت مشغول هم اکنون و اسالم به بود کرده هیهد را شیپا کی آن، از قبلتر که ینیحس کاظم دیس -1
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 یم اگر هم جبهه داشتم دوست. نداشتم شتریب سال دوازده ازده،ی وقتها آن.شد شروع جا نیهم از ام یناراحت
 ».ینکن يریگ بهانه گهید شد قرار«:گفت. گفتم مادرم به هم را نیهم.بروم میعمو همراه بروم، خواهم

 و هیگر ریز زدم رد،یبگ خبر آمد که شب. بود یکینزد همان عمو ي خانه.سراغم آمد يبدجور یدلتنگ احساس
 ».خودت با ای جبهه، برم بابام با، ای دارم دوست من«: گفتم هم آخرش. کردم فیتعر براش را انیجر

 ».جبهه برم تونم ینم االن من«:گفت و دیکش سرم به یدست

 فردا گه،ید یکن هیگر قدر نیا خواد ینم حاال«: گفت و آمد حرف به باز. کردم یم هیگر طور نیهم من. شد ساکت
 ».نبره رو تو بگم ینیحس يآقا به که جا نیا آم یم خودم صبح

 ».برم خوام یم هم جبهه به من یول«: گفتم.نشدم قانع هم نیا به

 ».کنم یم يکار هی حاال خوب، یلیخ«: گفت و دیخند

 صبحت باهاش. سراغش رفت خودش شد، داشیپ ینیحس يآقا یوقت. آمد دوباره زود صبح. رفت و کرد یخداحافظ
 بلند. کرد نگاه چشمهام تو. من سروقت آمد کراستی. داشت یشوخ طبع ینیحس يآقا. گفت اش به را انیجر و کرد

 »!جبهه؟ يایب يخوا ینم«: گفت خنده با و

 ».نه«: گفتم آهسته. گرفتم نگاهش از را نگاهم

 »!به«: گفت کهوی

 که منتظره اون آره، یم در رو ما پدر بابات یمردحساب ؟یسادگ نیهم به«: داد ادامه.ام شانه يباال گذاشت دست
 ».ایب بپوش لباس برو زود نه؛یبب رو تو امروز



١٥٤ 
www.hamketab.ir 

 کفش کی تو پا ینیحس يآقا یول بروم، بعداً بشود اگر که کرد مداخله مادرم یحت.نداشت يا دهیفا عموم اصرار
 گهید و یبش مرد دیبا جبهه، يایب يخوا یم اگه«: گفت. مینشد فشیحر هم آخر.ببرد مرا که بود کرده
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 ».میبر که شو حاضر زود ؛يبگذار کنار رو گانه بچه يحرفها نیا

. کردم یخداحافظ هیوبق مادر با. بستم دیسف ي بقچه کی تو را گرید بساط و بند و لباسها.نداشتم ساك موقع آن
 د،یآ یم دارد موتورش با دمید یوقت. فرودگاه رفت کراستی و گرفت را گازش ینیحس يآقا.موتور ترك نشستم

 .جبهه ببرد هم را موتور خواهد یم حتماً کردم فکر خودم شیپ

 ».گردم یم بر االن من«: گفت و جا آن ينگهبانها از یکی به سپرد را موتور فرودگاه، تو یول

 »!؟يایب يخوا ینم شما مگه«:گفتم و دمیکش را راهنشیپ ي گوشه

 ».يبر اون با شاءاهللا ان که ها بچه از یکی به سپرم یم را تو من نه،«: گفت

 ».آقا حاج شیپ بره یم تورو باباته، يدوستها از«:گفت زود کردم، هول دید یوقت

. فرودگاه ي محوطه تو رفتم باهاش. برگشت خودش و کرد اش به محکم و قرص سفارش تا چند. او دست سپرد مرا
 آن میرفت هم ما.شدند یم سوار داشتند ینظام تا چند و بود شده باز شان یکی يها پله. بود جا آن مایهواپ تا چند

 نوبت. کرد یم یبازرس قیدق شود، سوار خواست یم که را یک هر. بود ستادهیا ها پله يپا خلبان سرهنگ کی. جا
 ».ییشناسا کارت«: گفت اولش. شد من

 ».بده شناسنامه ،يندار حتماً که ییشناسا کارت«: گفت. کردم نگاه اش به گشتم بر. بود سرم پشت پدرم قیرف

 »!ندارم یچیه نیا از ریغ من«: گفتم یناراحت به و دادم نشانش را ام بقچه

 ».ات خونه يبر و يبرگرد دیبا شما حساب نیا با«: گفت سرهنگ

 »...یبرونس يآقا است، جبهه تو پدرش نیا«:گفت دستپاچه بابام قیرف
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 نگذاشت هم آخرش. کرد موافقت کمتر خلبان سرهنگ گفت، شتریب هرچه یول. هیقض دادن حیتوض به کرد شروع
 ،یکن یم تیاذ چرا«: گفتم سرهنگ به! يا هیگر چه هم آن ه،یگر به کردم بنا آوردم، نه و بردم نه هم من. بروم

 ».گهید برم بگذار

 بابام به«: گفتم ناله و آه با. بابام قیرف به دادم را بقچه آخرش. نبود یآمدن کوتاه او. نداشت يا دهیفا هم يوزار ناله
 »!کنه دعوا شونو همه ادیب بگو ام،یب من نگذاشتن نایا بگو

 حاج به اهواز، دمیرس که یمحض به من جان، حسن نباش ناراحت«: گفت محبت با و مهربان. دیکش سرم به یدست
 ».يآ یم حتماً يبعد يمایهواپ با شاءاهللا ان جا، نیا بزنه زنگ گم یم آقا

 دو. يبهار ابر از باران مثل ختم،یر یم اشک و کردم یم هیگر دیشد هنوز.خودش اتاق برد مرا خلبان سرهنگ همان
 سرباز هیچ اسمت«:گفت خنده با و من به کرد رو شان یکی شدم، آرامتر که یکم. بودند اتاق تو هم گرید سرهنگ تا

 ».کوچولو

 لم،یم خالف به کند، یم نگام دارد طور نیهم دمید یوقت.بدهم را جوابش نداشتم دوست که بودم ناراحت قدر نیا
 ».حسن«: گفتم آهسته

 »؟یکن چکار يبر يخوا یم جبهه کوچولو، کلیه و قد نیا با تو«: دیپرس

 ».گهید بجنگن که رن یم کنن؟ یم چکار رن یم جبهه«:دادم جواب یناراحت با

: گفتم اصرار با خلبان، سرهنگ آن به هم گرید بار چند. کردم پاك صورتم از را اشکها.آوردم در بمیج از را دستمالم
 ».برم من بگذار«

 .نکرد که نکرد قبول

 يصدا. دمیکش انتظار یه و زد شور دلم یه جا، همان یساعت دو
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 .برداشت را یگوش خلبان سرهنگ همان. آورد خود به مرا تلفن زنگ

 »...یبرونس آقا حاج... فیشر اسم... بله بله،... کمیعل سالم... دییبفرما الو«
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 جناب يحرفها دقت به. اورمیب در بال یخوشحال از بود مانده کم. ستادمیا و شدم بلند دم،یشن را بابام اسم تا
 شما... حتماً حتماً، آقا، حاج چشم«: داد جواب او که گفت چه طرف آن از بابام دانم ینم. دادم یم گوش را سرهنگ

 ...».کرد یم جابیا فهیوظ حال هر به ن،یببخش دیبا

 ».کوچولو سرباز باش خوشحال«: گفت و من به کرد رو گذاشت، که را یگوش

 »؟یچ يبرا«

 ».متیبفرست يبعد يمایهواپ با میخوا یم«: گفت

 میدیرس ظهر کینزد. میشد سوار گرید يها یلیخ و من. فرودگاه باند تو آمد يبعد يمایهواپ. نشدم معطل ادیز
 طرف آمد یم و دیدو یم داشت دور از. " 1 " یخلخال يآقا به افتاد چشمم شدم، ادهیپ که نیهم. اهواز فرودگاه

 کردم یم احساس کار، اول همان. دیتاب یم کینزد يا فاصله از انگار دیخورش. شدم هوا يگرما متوجه تازه. من
 .سوزد یم دارد صورتم پوست

 »برم؟ کجا دونم ینم هم االن اومدم، من«: گفتم. دیپرس را احوالم و داد جواب. کردم سالم. دیرس یخلخال يآقا

 ».پهلوش ببرم رو تو و جا نیا امیب که زد زنگ من به نیهم يبرا هم پدرت«: گفت و دیخند

 

 یپاورق

 

 باشد یم خدمت ،مشغول سپاه مقدس لباس در زین اکنون و بود ها جبهه در سالها شانیا -1
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 .افتاد راه شدم، که سوار. فرمان پشت نشست خودش.وتایتو کی يپا میرفت هم با. گرفت را دستم

 از. گشتن به میکرد شروع.نمیبب را پدرم یک شد یم رمید. پادگان کی به میرفت هم جا آن از و اهواز شهر تو میرفت
 گرید نفر چند با.میکرد شیدایپ نیزم ریز کی تو آخر دست. ساختمان آن به ساختمان نیا از و اتاق آن به اتاق نیا

 آرام کدفعهی ییگو را وجودم تمام اش یمیصم ي چهره. طرفم آمد. شد بلند د،ید مرا تا.بودند نشسته هم دور هم
 »پسرم؟ یکن یم چکار جا نیا تو«: گفت خنده با. کرد
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 ».بابا کردن تیاذ یلیخ منو«: گفتم ناله با. هیگر ریز زدم. بدهم جواب نتوانستم

 ».یبش مرد که جا نیا ياومد گهید تو. پسرم نکن هیگر«: گفت.دیبوس مرا و شد خم

 ازم. هیبق شیپ برد. گرفت مرا دست بعد. کرد تشکر ازش یکل و دیپرس هم را او احوال. یخلخال يآقا به کرد رو
 »؟يخورد ناهار«. دیپرس

 ».نه«: گفتم

 نیهم جبهه«: دمیپرس بابام از. منطقه فکر تو رفتم وقت آن تازه. خوردم يادیز ياشتها با. آوردند غذا برام زود
 »جاست؟

 ».نه«: گفت

 »کجاست؟ پس«

 ».جبهه میبر کاروان کی با که قراره چهار ساعت اهللا شاء ان«

 از بعد چهار ساعت کینزد.متروکه يروستا کی به کردند منتقل را) هیعل اهللا سالم( جواد امام پیت که دمیفهم بعداً
 .رونیب میرفت اهواز از و میافتاد راه کاروان کی با ظهر،

 و سوخته يتانکها بخواهد دلت تا دشت، يتو و جاده کنار راه، نیب
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 يتو. کردم یم نگاهشان رهیخ رهیخ. دمید یم را زهایچ طور آن که بود بار نیاول يبرا.بود ختهیر داغان و درب
 »شدن؟ يجور نیا تانکها نیا چرا«: دمیپرس ازش. بودم نشسته بابا کنار ن،یماش

 ».پسرم يکرد یخوب سؤال«: گفت و زد لبخند

 اشغال رو ما خاك ها یعراق یعنی بود، دشمن دست همه ابونهایب نیا و جاده نیا«. داد ادامه و کرد اشاره بر و دور به
 اش همه ینیب یم که هم تانکها نیا م،یکرد رونشونیب خودمون خاك از و میدیجنگ باهاشون هم ما بودند، کرده
 ».کرده فرار و گذاشته که دشمنه مال
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 که میبود ها نیاول جزو ما. جا آن میدیرس غروب کینزد که ،يا متروکه يروستا یحت داشت، یتازگ برام زیچ همه
 یم چشم به جا بر پا و سالم ي خانه هم یتوک و تک خراب، مهین و یگل کاه يها خانه از ریغ. میشد روستا وارد

 .زدند یم چادر هم ها یبعض و همانها تو رفتند ها یبعض. خورد

 که کردند یم خوش جا داشتند. توش رفتند یجیبس تا چند. داشت هم یسالم ظاهر که بود طبقه دو ي خانه کی
 ».دیکن جور و جفت خودتون يبرا گهید يجا کی دیبا ن،ییپا نیایب«: گفت. سروقتشان رفت بابام يدوستها از یکی

 »؟یچ يبرا«: دیپرس شان یکی

 ».بشه یفرمانده ساختمان دیبا جا نیا داره، هم یمسؤول پیت نیا یناسالمت«: گفت

 قشیرف به و کینزد رفت. توهم رفت اخمهاش بابام دمید کهوی. لشانیوسا کردن جمع به کردند شروع زود ها چارهیب
 »!؟یچ یعنی یفرمانده ؟يزد رو حرف نیا چرا«: گفت

 ».نیباش جا نیهم رون،یب نیایب خواد ینم«: داد ادامه و یجیبس يها بچه به کرد رو. زد یم حرف ناراحت یلیخ
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 »آقا؟ حاج یچ شما پس«: گفت قشیرف

 ».چادر همه نیا به بده برکت خدا«

 شما به حواسمون اصالً جا؟ نیا ما و نیباش چادر تو شما که آقا حاج شه یم مگه« گفتند.رونیب آمدند ها یجیبس
 .نیببخش دیبا نبود،

 رونیب نگذاشت را ها یجیبس یول. کردند یفرمانده ساختمان را جا همان. نشد فشانیحر بابام هم باالخره
 ».دیکن استفاده ازش نیتون یم یهم شما بزرگه، ما يبرا خونه نیا«:گفت.بروند

 خدا.بود »یشیدرو یعل« اسمش. داشت مرا يهوا و کرد یم یشوخ باهام یلیخ شان یکی ها، رزمنده نیماب
 حاال«: گفت و داد ام به کمپوت کی برخورد، نیاول همان.شد دیشه بدر اتیعمل تو بابام مثل هم او کند، رحمتش

 ».يبخور کنسرو و کمپوت دیبا یه جبهه، ياومد که
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 هیبق همراه. یخنک به شد یم لیتبد کم کم جنوب گرم يهوا. شد یم دیناپد افق پشت داشت رفته رفته دیخورش
 که هنوز. بود يگرید نماز جا، آن نماز قتاًیحق یول بودم، بچه وقتها آن که نیا با. خواندم نماز و گرفتم وضو

 .دارد برام یخاص لذت ها لحظه آن به کدن فکر ، هنوزاست

 یدون یم«: دیپرس و دیکش سرم به یدست. خودش کنار نشاند مرا. شد تر خلوت پدرم بر و دور شام از بعد شب، آن
 »جبهه؟ يایب که کردم قبول یچ يبرا

 ».نه«: گفتم سؤالم از زیلبر نگاه با

 ».يریبگ ادی قرآن که نهیا خوام،یم تو از یلیتعط ماه سه نیا تو که يکار تنها«: گفت

 که گشت یم یفرصت نیهمچ دنبال شهیهم. زد یم ادیز را مورد کی نیا جوش و حرص م،یبود که هم جبهه پشت
 زد حرف و کرد حتینص یکل که نیا از بعد. رمیبگ ادی را قرآن خواندن و باشم خودش کینزد
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 آم یم يروز سه دو هر هم خودم قرآن، کالس يبرا جا اون که اهواز ببرمت خوام یم هم حاال«: گفت آخرش برام،
 ».زنم یم سر بهت

 »!بابا رم ینم اهواز من«: گفتم برگرد برو یب گفت، را نیا تا

 »؟یچ يبرا«

 ».باشم خودت شیپ که جا نیا اومدم من«

 ».پسرم زنم یم سرم ات به آم یم که، گفتم«

 ».بمونم من که کن يکار کی«: گفتم التماس حال به

. نشسته کنارمان یروحان کی دمید کدفعهی. نبود یراض رفتن اهواز به هم ذره کی دلم. ردیبگ ام هیگر بود مانده کم
 »ره؟یبگ ادی قرآن حسن يخوا یم آقا؟ حاج هیچ«: باباگفت به

 ».کار نیهم يبرا آوردمش جبهه اصالً ،يجبار يآقا حاج بله«

 »شده؟ ناراحت آقا حسن که یکن چکار يخوا یم حاال«
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 ».بدن ادی قرآن اش به جا اون که فتح يآقا شیپ اهواز بفرستمش خوام یم«

 ».آقا حاج اهواز شیبفرست خواد ینم«: گفت بابا به. گرفت را اضطرابم انگار. کرد صورتم به ینگاه يجبار يآقا

 »چرا؟«

 »بمونه؟ خواد یم ماه چند شاءاهللا ان دم؛ یم ادی قرآن گل يآقا حسن به جا نیهم خودم من«

 ».مین و ماه دو هم دیشا دوماه،«

 ».دم یم ادشی رو قرآن یروخوان ماه کی تو خدا، دیام به«

: گفت ام به و کرد يا خنده بابام. کنم چکار دانستم ینم یخوشحال زور از. من به دندیبخش را ایدن ي همه ییگو
 ».رسوند برات خدا«

 از دم، یم ادشی رو لیکم يدعا هم همه از اول«: گفت يجبار يآقا
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 ».میکن یم شروع هم فردا نیهم

 ».ظهرها از بعد يبرا نیبگذار رو کالس وقت ممکنه اگر پس«: گفت بابا

 ».بعدازظهر يبرا باشه ما کالس نداره، یاشکال«

 »کنم؟ چکار خوام یم صبحها مگه«: دمیپرس و کردم فکر کالس وقت به. رفت شمانیپ از و کرد یخداحافظ

 ».گروهان به کنم یم منتقلت«: گفت

 »ه؟یچ گهید گروهان! گروهان؟«

 آموزش ها یجیبس یقاط يبر و دستت يریبگ اسلحه مرد، کی مثل صبحها خوام یم«: گفت و داد حیتوض برام
 ».ینیبب

 يتو همان از شدم، زده ذوق که بس. دوختند تنم اندازه یجیبس لباس کدستی داد. اهواز میرفت هم با فردا صبح
. راهللایخ گروهان ي فرمانده ان،یمحمد يآقا شیپ بردم متروکه، يروستا به برگشتم یوقت. دمیپوش را لباسها یاطیخ
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 قول به که يبد آموزشش نیهمچ خوام یم. شماست اریاخت در صبحها فردا، از ما ي بچه نیا«: گفت اش به
 ».بشه یاتیعمل خودمون

 حملش کار، اول! بود کوچکتر خودم از سانت چهل ،یس دیشا قدش،. گرفتم لیتحو کالش اسلحه کی روز همان
 .برام شد آسان و کردم عادت اش به یول کم کم بود، مشکل

 آموزش ورزش، و مراسم از بعد.ستادمیا یم همه از جلوتر که بودم من گروهان پرچمدار صبحگاه، مراسم تو صبحها
 .گرفتم ادی را ها اسلحه اقسام و انواع و نیم کاشتن نارنجک، پرتاب مرور، به. شد یم شروع

 باهام خوب و آمد یم يجبار يآقا بعدازظهر روز هر. زدم یم را قرآن يکالسها جوش و حرص آموزش، از شتریب
 ظرف تو. زد یم کله سرو
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: گفت اش به يجبار يآقا. بابا شیپ میرفت هم بار کی. کردم یم یروخوان قشنگ که شد يجور دوهفته، ،یکی
 ».بخونه شما يبرا قرآن يرو از خواد یم هم حاال افتاده، راه قرائت کار تو گهید حسن«

 »!افتاده راه روزه چند نیا تو یعنی«: گفت ناباورانه

 »؟یبرونس يآقا داره تعجب مگه بله،«

 ...».داشتن فیتشر تنبل نیهمچ یکم هی مشهد تو ما، يآقا حسن نیا آخه«

 یخوشحال از یبرق بابا نگاه تو. خواندم شمرده - شمرده را، قرآن ي هیآ تا چند. بود خلوت که بام پشت يباال میرفت
 شما زحمت و تین خلوص خدا، لطف به«: گفت و کرد يجبار يآقا به رو شد، تمام خواندنم یوقت.دیدرخش یم
 ».آقا حاج ده یم جهینت داره زود یلیخ

 يها آموزش احکام، و قرآن آموزش. بود نیریش یلیخ داشت، که ییها یسخت ي همه با.ماندم جا آن یماه دو
 .دیچسب یم آدم به یحساب اش، شبانه رزم مخصوصاً ،ینظام

 و خواند یم نماز شب دل تو و شد یم بلند پدرم که ییوقتها: بود شب يها مهین تو دوره، آن از ام خاطره نیبهتر
 !است مانده پدرم گداز و سوز پر يازهاین و راز و ها ناله آن شیپ هنوز دلم. قرآن

 ».مشهد يبرگرد که یبش حاضر دیبا کم کم جان بابا«: گفت ام به ماه وریشهر کینزد
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 سماجت با و تیجد با بار هر. زد را حرف نیا هم گرید بار چند
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 ».رم ینم جا نیا از گهید من«: گفتم یم

 ».يبرگرد دیبا«: گفت یم یقطع.گرفت باال بحث بار سه دو، یحت

 ».رم ینم«: گفتم یم و هیگر ریز زدم یم زود هم من

 یحرف پدرم. بشود هم یاتیعمل است قرار بودم برده بو که مخصوصاً برام، داشت یخاص ینیریش جا، آن ماندن
 .بود باال رده فرماندهان طرف از کار ریگ. بروم اتیعمل تو که نداشت

 ».کنن شرکت تونن ینم اتیعمل تو وجه چیه به او، سال و همسن يها بچه و یبرونس يآقا ي بچه«

 ».اتیعمل ببرم رو تو من که ستین درست شرعاً گهید«: گفت یم پدرم که بود نیهم يبرا دیشا

 حسن شو بلند«: گفت آهسته. کرد دارمیب خواب از که بود کی حدود ساعت شب کی نرفتن، و رفتن دار و ریگ تو
 ».جان

 .نشستم جام زودتو

 »شده؟ یچ«

 ».امام دارید يبر يخوا یم که شو حاضر پسرم شو پا«: گفت و دیکش سرم به یدست

 »؟یک! امام؟ دارید«: دمیپرس. شد گرد چشمهام يداریب و خواب حالت همان تو

 ».یبش حاضر دیبا حاال نیهم«

 دم. بود منتظرم رونیب نیماش کی. کردم جور و جمع را لمیوسا چطور دمینفهم. گرفت را وجودم تمام یخوشحال
 .ذهنم يتو آمد يفکر آن کی رفتن،

 ».مشهد بفرسته يجور نیمنوا خواد یم بابا نکنه«

 خوام یم«: گفتم بابا به رو. ستادمیا کدفعهی. شد سست رفتن تو پاهام
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 ».بمونم شما شیپ

 ».آم یم گهیروزد سه دو، منم پسرم، برو تو«: گفت.نشدم فشیحر گرید یول بار نیا

 تنها خودش هم رفتن دم. بود کوتاه اش یمرخص.آمد هم خودش بعدش روز سه دو،. شدم مشهد یراه هم باالخره
 .نداشت يا دهیفا یهمراه يبرا من ياصرارها. رفت

. خورد دردم به یکل آموزش، ماه دو همان شد، باز جبهه به که پام شهادتش، از بعد ماه چند. کند رحمتش خدا
 جوش و حرص ونیمد و دانم، یم او همت ونیمد را خودم بخوانم، قرآن که شود یم یقیتوف وقت هر هم هنوز

 .زد یم ما حیصح تیترب يبرا که ییها
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 توسل کی

 

 يمرتضو حسن دیس

 یم هیتوج اتیعمل ي منطقه و نیزم به نسبت رده، نیتر نییپا تا دیبا فرماندهان، که بود يطور اتهایعمل روال
 .يبلند و یپست از پر و ار،یش از پر و بود یکوهستان يا منطقه سه، والفجر اتیعمل ي منطقه.شدند

 .شد یم کنترل اتیعمل آتش دیبا جا آن از و بود ما اریاخت در دگاهید. بودم لشکر ادوات مسؤول من وقتها آن

 تمام بود بنا. دگاهید مقر خود تو ندیایب تر نییپا يها رده و لشکر ي فرمانده بود قرار. اتیعمل به بود مانده شب کی
 .میداشت اتیعمل که شب فردا يبرا شود چک تهایوضع

 یم ییخودنما هم یبرونس یمیصم و یداشتن دوست ي چهره نشانیب. آمدند همه تا دیکش طول يا قهیدق چند
 به نسبت یکی یکی را، ها بچه. صحبت به کرد شروع لشکر ي فرمانده قرآن، از هیآ چند خواندن از بعد. کرد
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 هم ینگران يجا. است نگران یلیخ بود معلوم صداش لحن از و چهره از. کرد یم هیتوج اتیعمل مسائل و مشکالت
 .داشت

 نیهم رو. داشت را خودش خاص يها یدگیچیپ ات،یعمل نیزم
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 .ندیایب بر کار پس از نتوانند و کنند گم را ریمس فرماندهان، از کدام هر که رفت یم احتمالش حساب

 از داشت لشکر یفرمانده. شد شتریب گرید يها بچه لشکرو فرمانده ینگران کردند، پهن نیزم يرو را نقشه یوقت
 آن با کم، زمان آن تو يریگ میتصم. میداشت فرصت شب کی فقط ما. زد یم حرف زهایچ جور نیا و گرا و نما قطب

 .لشکر ي فرمانده يبرا بود یشاق کار واقعاً حساس، طیشرا

 هنوز بود معلوم شد، تمام که یفرمانده يحرفها. داد یم نشان هیبق از آرامتر اش چهره نیعبدالحس ن،یماب نیا تو
 »!یمرتض آقا«: گفت حوصله با و آرام. زد يلبخند و اش به کرد رو نیعبدالحس. است نگران

 ».جانم«

 ».بگم خدمتت رو یموضوع کی يد یم اجازه«

 ».دییبفرما آقا، حاج کنم یم خواهش«

 ».برم نما قطب و نقشه با من که ستین یاجیاحت فرداشب يبرا«: گفت خونسرد یلیخ. جلوتر آمد یکم نیعبدالحس

 ای بار کی فقط«: گفت و کرد اشاره شب به و آسمان، به. دیبگو خواهد یم چه او که شد سؤال براشان همه
 ».میریبگ دشمن از رو منطقه شاءاهللا ان که داره کار "اهللا" ای بار کی و ")س(زهرا"

 .ندینش دل بر الجرم د،یبرآ دل کز سخن: بودم دهیشن ادیز را المثل ضرب نیا

. داد ها بچه به یخاص آرامش اصالً که گفت نانیاطم با يطور را حرفش نیعبدالحس. دمید جا آن یول را تشینیع
 دیام با ها بچه که دمید یم واضح پر بعد به آن از. کرد تمام را حرفها نیا و نیزم یدگیچیپ موضوع باًیتقر یعنی
 .زدند یم حرف يروزیپ از يشتریب
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 ي منطقه که نیا وجود با رد،یبگ را هدف تلفات نیکمتر با و هیبق از زودتر توانست نیعبدالحس حاج ات،یعمل شب
 .داشت هم يتر دهیچیپ نیزم او یاتیعمل

 .داشت الزم توسل کی بود، گفته که طور همان

 

223 

 

 شده کج يشاخکها

 

 ایپو يمحمد اکبر یعل

 جمع را گردان يها بچه دانم یم یول نه، ای داشت یمناسبت روز آن ستین ادمی قاًیدق. بود دو و شصت سال اواخر
 .بزند حرف براشان که کرد

 ».هایعل اهللا سالم الزهرا، فاطمه ای کیعل السالم«: گفت شهیهم مثل صحبتش، مقدمات تو

 اریاخت یب برد یم که را حضرت اسم بود، طور نیهم شهیهم. شد جمع چشمهاش تو اشک و گرفت را گلوش بغض
 همیعل( گرید ي مقدسه حضرات و حضرت، آن به بود ارادت و عشق وجودش ي همه ییگو. شد یم يجار اشکش
 .)السالم

 خاطره کرد؛ فیتعر یقشنگ ي خاطره حرفهاش، يالبال. گشت یم یبیغ يامدادها حوش و حول صحبتش، موضوع
 :گفت. اتهایعمل از یکی از يا

 ییخدا. نیم دانیم کی به میخورد کهوی راه سر. دشمن طرف میرفت یم میداشت صدا سرو یب و آرام ات،یعمل شب
 .مینداشت را زهایچ طور نیا يهوا و میبود رفتن گرم ما وگرنه است، نیم دانیم میدیفهم که شد
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 ماتم هم خودم گفتند، ام به یوقت. دندیفهم من از زودتر را موضوع آنها. بود برده ماتشان اصالً اطالعات، يها بچه
 .برد

 که نیا هم آن و داشت وجود احتمال کی تنها. میبود دهیند یدانیم نیهمچ ،ییشناسا میآمد یم که قبل يشبها
 .آمد یم چشم تو دشمن دژ شبح ن،یم دانیم طرف آن. میبود آمده اشتباه یکم را راه

 شروع اطالعات، يها بچه با. بخورد شکست اتیعمل نبود دیبع چیه م،یکرد یم معطل اگر و میبود حمله نوك ما
 یب یول. میگشت يا قهیدق چند. میکن دایپ را ها یعراق خود معبر که شد نیا دمانیام ي همه. گشتن به میکرد

 .بود دهیفا

 - رهیخ اطالعات، يها بچه. نداشتند خبر ماجرا از هنوز. بودند حمله دستور منتظر گردان تمام ما، از تر عقب یکم
 .کردند یم نگاهم رهیخ

 »؟یحاج یکن یم چکار«

 .کردم اشاره نیم دانیم به کالش ي اسلحه با

 ».ستین برامون يکار راه چیه! که ینیب یم«

 »!م؟یبرگرد....  یعنی«

 فاطمه حضرت خانم خود به شدم متوسل. بود) السالم همیعل( تیب اهل ي خانه در به دمیام راه تنها. نگفتم يزیچ
 يکار کی دامنتون، به دستم د،ینیب یم دیدار رو ما وضع خودتون ،یب یب«: گفتم ناله با.) هایعل اهللا سالم( زهرا ي
 ».دیبکن

 همه گهید هم جا نیا د،یبود ما مواظب اتهایعمل ي همه تو خودتون شما« : گفتم باز و خاکها يرو افتادم سجده به
 ».داره یبستگ خودتون تیعنا و لطف به زیچ

 !م؟یکن چکار ایخدا: که بود شکسته قلبم هم بیعج. گرفت ام هیگر حال نیهم تو

 

225 

 



١٦٧ 
www.hamketab.ir 

 را خود تیذهن بخواهد یکس اگر حاال. افتد یم فتد،یب اتفاق بخواهد قطعاً و باشد شده مقدر يا معجزه و لطف یوقت
 طیشرا آن تو هم، من.شود یم گرفته او از عقل اصالً بسنجد، خود زیناچ فکر با را موضوع و بکند انیجر یقاط

 داده دست ام به يخودیب خود از حال کی. رونیب آمدم خودم اریاخت از ییگو. شد چطور کدفعهی دانم ینم حساس،
 ».برپا«: گفتم کهوی. دستور منتظر و بودند نشسته آماده و حاضر. گردان يها بچه کینزد رفتم کدفعهی. بود

 يها بچه بروم، آمدم هم خودم. دادم حمله دستور یمعطل بدون. کردم اشاره دشمن سمت به. شدند بلند همه
 .گرفتند را جلوم اطالعات

 »!؟يکرد چکار یحاج«

 طرف به هم طور همان. بودند شده نیم دانیم وارد ها ییخ گرید یول. ام داده يدستور چه دمیفهم جا آن تازه
 .ختندیر یم آتش دشمن

 »!يداد کشتن به رو همه یحاج«

 و گوشهام رو گذاشتم را دستها. داد دست ام به یعصب حالت کی اصالً آن، کی. گرفت هم مرا آنها، اضطراب و شک
 ....بودم نهایم از یکی شدن منتظر آن هر. دادن فشار به کردم شروع محکم

. نشد منفجر هم شان یکی. شدند رد نیم دانیم از آخرشان نفر تا ها بچه ،»یب یب« تیعنا و لطف به یول شب آن
 !نیم دانیم همان يور از دشمن، طرف دمیدو نشناخته پا از سر. آمدم خودم به من جا آن تازه

 دندیدو یم داشتند. لشکر اطالعات يها بچه از چندتا به افتاد چشمم کدفعهی. بودم اتیعمل ریدرگ هنوز زود، صبح
 »!کجاست؟ یبرونس یحاج! کجاست؟ یبرونس یحاج«: دندیپرس یم آن و نیا از جانیه با و

 »شده؟ یچ خبره؟ چه«: گفتم. جلوشان رفتم

 »؟یحاج يکرد چکار شبید دمیفهم«
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 ».نه«:گفتم.راه آن به زدم را خودم.یعیطب ریغ و بود بلند صداشان

 »؟يکرد رد کجا از رو گردان یدون یم«: گفتند

 »کجا؟ از«
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 یم یشوخ حتماً م؟یباش شده رد نیم دونیم رو از ما که شه یم مگه! اه«: گفتم خنده به. گفتند شتاب با را انیجر
 ».شماها دیکن

 ».کن نگاه خودت میبر ایب«: گفتند. گرفتند را دستم

 .رفتم همراشان

 یول بود، شده کج شاخکهاشان یحت یبعض. بود پا رد روشان نهایم تمام. داشت عبرت واقعاً ن،یم دانیم آن دنید
 .بود نشده منفجر کدام چیه الحمدهللا

 اهللا سالم( زهرا ي فاطمه حضرت که دیبدون«: گفت یم هیگر با صحبتش آخر را، یبرونس دیشه کند رحمت خدا
 ».کنند یم ياری رو ما اتهایعمل تمام تو ،)السالم همیعل( طهارت و عصمت تیب اهل و) هایعل

 گذرشان ها بچه از تا سه دو، ات،یعمل از بعد روز چند: گفت یم ،یبرونس دیشه همرزمان از یکی فداکار، رضا محمد
 که کند یم عمل نهایم از یکی گذارد، یم دانیم يتو پا اول نفر نکهیا محض به. افتد یم نیم دانیم همان به

 بودن یخنث حالت آن نندیب یم که کنند، یم امتحان ها بچه هم را نهایم ي هیبق! شود یم قطع او يپا متأسفانه
 .است شده رفع نیم دانیم

 همیعل( تیب اهل با را مان یکینزد دیبا: گفت یم که بود نیا موفق، اتیعمل درباره ذکرش و فکر تمام یبرونس دیشه
 .تر يقو را مانمانیا و میکن شتریب ،)السالم
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 نفر نیاول

 

 یشعبان حسن محمد

 به و یمواصالت يها جاده به دشمن جا، آن يبلند از. یاتیح و حساس ارتفاعات آن از بود؛ منطقه گل ،يقند کله
 يساز آزاد اتیعمل تو. کرد یم درست برامان مشکل که بود جا همان از شهیهم. داشت تسلط ما ي منطقه تمام

 .شد ها بچه چیپاپ مشکل نیهم هم مهران
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 نعل ارتفاعات و» S« ارتفاعات یحت. بود شده آزاد نظرمان مورد مناطق از یلیخ ات،یعمل هفتم روز هست ادمی
 ي جهینت ماند، یم دشمن دست يقند کله اگر احوال نیا ي همه با یول. بود ما يها بچه يپا ریز هم." 1 " یاسب
 .داشت یبستگ ارتفاعات آن يآزاد به ات،یعمل تیتثب اصالً یعنی. بود صفر ما يبرا اتیعمل

 همچنان يقند کله اما م،یزد تک بار چند. ندهد دست از را جا آن که بود گذاشته را ستشین و هست تمام دشمن
 .کرد یم يشمار لحظه ما يقدمها انتظار به

 

 یپاورق

 

 بودند شده واقع يقند کله چپ سمت ارتفاعات، نیا -1
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 ،یغالم. بود تکاور گردان که بالل، گردان سروقت رفت. گود يتو آمد باز نیخودعبدالحس ات،یعمل هفتم روز
: گفت دیتأک با و برداشت را دیرش و دار کلیه يزنها یچ یآرپ آن از گرید تا چند و. " 1 " مقدم یرانیم ،يعسکر

 »!بشه آزاد دیبا امروز يقند کله نیا«

 رفتند زن، یچ یآرپ تا چند آن و نیعبدالحس. کرد شروع را حمله که ظهر به بود مانده یساعت سه دو، کنم یم فکر
 .سرشان پشت هم تکاور گردان ي هیبق حمله، نوك تو

 بچه سر رو که ینیسنگ آتش با. دیچیپ یم خودش به خورده، زخم مار مثل ارتفاعات، يباال. " 2 " جاسم سرهنگ
 ارهایش يالبال و سنگها پشت ه،یبق و نیعبدالحس حاال. گرفت را ما يشرویپ يجلو بود طور هر خت،یر یم ها

 .ندارند برگشتن قصد کدام چیه بود معلوم یول. بودند شده متوقف

 هایبعث يبرا میداشت نیقی. شد دایپ کوپترهاشیهل از تا چند ي کله سرو کهوی. بود دشمن طرف از شتریب آتش حجم
 بعد، یکم. دیشد یآتش ختنیر به کردند شروع بغل، ارتفاعات از و نییپا از ها بچه. اند آورده مهمات و آذوقه

 .برگشتند تر دراز پا از دست کوپترهایهل

 ».اکبر اهللا«: زد نعره نیعبدالحس. ما يبرا بود یخوب فرصت حاال
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 او، از تیتبع به هم ها بچه. ختیر یم هم آتش حال، همان در. يشرویپ به کرد شروع و شد بلند عیسر بندش پشت
 که میبود ما نیا باز و برگشت ما نفع به ورق که نگذشت يزیچ. کردند شروع را حمله دوباره

 

 یپاورق

 

 آمدند نائل شهادت میعظ ضیف به یهمگ -1

 ارتفاعات آن به بودند دهیچسب دندان و چنگ با ،یبعث يروهاین از يادیز تعداد با که صدام ي پسرخاله و داماد -2
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 .میشد معرکه دار دانیم

 بود پرواضح.میختیر یم آتش سرشان رو طرف چند از حاال.بودند کرده ریگ یوضع بد تو شیروهاین و جاسم سرهنگ
 !آمد یم تر نییپا لحظه هر هم آتششان ي لهیفت.کشند یم را آخر ينفسها دارند که

 .یخودکش ای میتسل ای: نماند براشان شتریب راه دو که شد يطور احوال و اوضاع کم کم

 طرز از و داد یم نشان شتریب تعدادشان بار نیا. شد دایپ دشمن يکوپترهایهل ي کله سرو باز ص،یب و صیح نیا تو
. آخر میس به بودند زده.مهمات و آذوقه ختنیر از تر مهم يکار اند، آمده يتر مهم کار يبرا بود معلوم مانورشان

 .آمدند ارتفاعات يباال تا قشنگ

 .دیفهم را هیقض هیبق از زودتر نیعبدالحس

 ».شون به نیند امان بدن؛ نجاتش خوان یم ببرن، رو شون فرمانده"جاسم" اومدن«

 داشت، يا اسلحه هر با یک هر. ندادند مهلت هم ها بچه.کوپترهایهل طرف زد یج یآرپ ي گلوله کی عیسر خودش
 طور، نیهم هم یچ یآرپ يها گلوله کا؛یدوش با یکاچیدوش و زد یم رباریت با یربارچیت طرفشان؛ ختیر یم آتش

 .شدند منفجر و ها صخره به خوردند يادیز يصدا سرو با. میزد را دوتاشان بار نیا. شد یم کیشل کله کی
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 را جاسم سرهنگ شده طور هر داشتند دستور صدام شخص طرف از انگار. کردند برد یهل گر،ید يکوپترهایهل
 شتریب که آتشمان شدت. میشد یم کترینزد ارتفاعات نوك به طور نیهم ما. نتوانستند یول آخرش دهند، نجات
 .فرار به زدند و کولشان رو گذاشتند را دمشان آنها شد،

 ينفر نیاول. کردند یم رد يگرید از بعد یکی را سنگها تخته و داشتند یم بر قدم يادیز جانیه و شور با ها بچه
 ارتفاعات رو گذاشت پا که
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 ریاس را جاسم سرهنگ هم خودش. زد باال آن با را یاسالم يجمهور پرچم. " 1 " بود نیعبدالحس خود ،يقند کله
 ." 2 " گرفت او از را کلتش و کرد

 فرزند حکم نیعبدالحس يبرا کدام هر که ییروهاین.بود شده ما يروهاین نیتر مخلص و نیبهتر شهادت باعث جاسم
 .بود دهیکش زحمت و بود ختهیر عرق یحساب شدنشان، یرزم يبرا او و داشتند را

 نیعبدالحس یول کنند، واصل درك به را او که بردند هجوم ها بچه از تا چند کرد، ریدستگ را جاسم یوقت یحاج
 ».میبکن يکار نیهمچ میندار حق ما«:گفت یناراحت با. گرفت را جلوشان يجد و قاطع یلیخ

 ».بشه قصاص حاال نیهم دیبا بدتره، هار سگ کی از اون«:گفتند او از تر ناراحت ها بچه

 ».شما و من نه بدن، صیتشخ دیبا باال مقامات بشه، هم قصاص باشه بنا اگر«

 ترسم یم«: گفت یم.بدهد لیتحو عقب ببرد را جاسم که افتاد راه خودش ها، بچه ي زده رتیح ينگاهها يجلو
 ».ارنیب سرش ییبال

 

 یپاورق

 

 و اقتیل خاطر به. داشت عهده بر را) هیعل اهللا سالم( جواد امام پیت معاونت ات،یعمل آن در یبرونس دیشه -1
 یم را ارتفاعات آن یحت. شد خدمت مشغول پیت یفرمانده سمت در بعد به آن از داد، نشان خودش از که یرشادت

 کرد ممانعت شدت به که کنند، نیمز او نام به خواستند



١٧٢ 
www.hamketab.ir 

 نیا«: گفت یم و داد یم هیبق نشان یشوخ به یگاه. بود او دست بزرگوار، دیشه آن شهادت زمان تا کلت نیا -2
 ».صدامه داماد يادگاری
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 نفر نیآخر

 

 یشعبان حسن محمد

 و کالک رو شان یکی هست ادمی.بودند آمده باال رده فرماندهان تمام.گذاشتند یمهم ي جلسه بر،یخ اتیازعمل قبل
 یم حیتوض براشان هم را اتیعمل فرماندهان کی کی کار ضمن، در گفت، یم اتیعمل مهم يمحورها از داشت نقشه

 .داد

. داد یم گوش فرمانده حرف به داشت و بود نشسته یعیطب و خونسرد. نیعبدالحس به دیرس ن،نوبتیماب نیا در
 و شد بلند نیعبدالحس کدفعهی. دیکش درازا به هم فرمانده آن يحرفها بود، حساس و مهم نیعبدالحس کار چون
 نگاه را او مبهوت و مات همه.شد گرد چشمهام» !خوره ینم ما درد به حرفها نیا ياخو«: گفت. کرد قطع را او حرف

 و کرد اشاره ها نقشه به نیعبدالحس. یکی نیا از ریغ میداشت یحرف هر انتظار ،یمهم آن به ي جلسه تو. کردند یم
 ».کنه ینم دوا یبرونس از رو يدرد نهایا«: داد ادامه

 ».فهمم ینم رو شما منظور! آقا؟ حاج یچ یعنی«: گفت يجد حالت با فرمانده
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 رو کجا بگو فقط من، کار يبرا شما که بگم خوام یم نشه، جسارت اگر نیببخش«: گفت و زد يلبخند نیعبدالحس
 رو جا نیا دیبا نه،یا منطقه بگو و جا اون ببر منو هست که یهرچ با ق،یقا با بده، نشون رو منطقه یعنی رم؛یبگ دیبا
 ».يریبگ
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 نیعبدالحس. شده ناراحت بود معلوم یول. گفت ینم يزیچ هم فرمانده آن یحت.بود گرفته را جلسه يفضا سکوت،
 و پوست با رو اتیعمل نیزم دیبا م،یکن کار نیزم يرو دیبا ما«: گفت و گرفت بدست را کالم رشته خودش باز

 هم بعد و کن، چکار جا اون و بصره اتوبان پشت برو یگ یم نقشه يرو از شما که يطور نیا م؛یکن لمس گوشتمون
 »...يبد نشون میمستق رو محل دیبا خوره، ینم درد به نهایا منطقه؛ فالن برو جا اون از

 از را منطقه شد قرار هم. نشاند یکرس به را حرفش نیعبدالحس آخر یول. شد درست هم یناراحت یکم روز آن
 .گذاشتند ارشیاخت در گردان تا سه هم نند،یبب کینزد

 ها بچه يپا به پا. داد نشان خودش از هم یبیعج رشادت.بود موفقتر همه از او فرماندهان، اعتقاد به ات،یعمل آن تو
 .زد یم یچ یآرپ هم یگاه ربار،یت یگاه بود، دستش کالش یگاه. آمد یم

 لیس يجلو سدش، نیآخر و بود دشمن ي حربه نیآخر رود؛ ینم ادمی وقت چیه را دشمن کریپ غول يتکاورها
 .ما يروهاین

 !بود رباریت کوچکشان اسلحه. منطقه تو ختندیر ملخ و مور مثل کهوی
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 گرفت یم را خمپاره یکی. بغلشان ریز بودند گرفته ماهه سه دو، ي بچه کی مثل را شصت ي خمپاره هاشان یبعض
 !گذاشتند ینم نیزم را قبضه یعنی. کرد یم کیشل وضع همان با هم گرید یکی و

 نیهم از هم ها بچه. آتش ختنیر به کرد شروع قبل از گرمتر. شد شتریب انگار نیعبدالحس یاله قدرت آنها، دنید با
 واصل درك به ای م؛یبرآمد تکاورها پس از یحساب هم کار آخر. دندیجنگ یم گرمتر و گرفتند یم هیروح هوا، و حال

 .دادند حیترج قرار بر را فرار ای و شدند

. میافتاد جلوتر راستمان و چپ نیجناح از نیهم يبرا. میکرد يشرویپ بود، انتظارش آنکه از شتریب ات،یعمل آن تو
 و میبود رفته جلوتر گرید يروهاین از. شد صادر ینینش عقب دستور که میبود منطقه تیتثب و استقرار فکر تو تازه
 .بود شدنمان یچیق خطر آن هر

 رو زحمتش تمام. طیشرا آن تو بود، يا معرکه خودش يبرا هم ینینش عقب. شد کار به دست زود نیعبدالحس
 .عقب فرستاد را روهاین بود، که یزحمت هر با. کرد یم ینیسنگ او دوش

 .بود نیخودعبدالحس عقب، آمد که ينفر نیآخر هست؛ ادمی خوب
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 ینارنجک ارتفاع

 

 یخلخال دیحم

 يکرد یم احساس و ،يکرد یم احساس را اش یتاب یب ییگو. داشت يگرید حال شب، یکیتار تو ،يقند کله شبح
 .سوزد یم اهللا حزب يروهاین قدم حسرت در لحظه لحظه که

 م،یداد یم که یتلفات و شد یم ختهیر ها بچه از که یپاک خون. داشت منطقه رو یبیعج تسلط باال، آن از دشمن
 .میگذشت یم نیآهن و بزرگ دژ کی از دیبا جا، آن گرفتن يبرا. داد یم يقند کله فتح به یخاص تقدس

 تو هم داشت، مزاحمت یلیخ ما يبرا هم که محکم و قرص يمقر.بود زده مقر کی دشمن ،يقند کله از طرفتر نیا
 از را شده آزاد مناطق که آورد یم يادیز فشار دشمن جا همان از. بود مؤثر یلیخ آن، يروهاین و يقند کله حفظ
 .ما يشرویپ يجلو بود هم يسد ضمناً.ردیبگ مان

 ».کن جمع رو ییشناسا يها بچه د،یحم«: گفت و من به کرد رو. دیرس راه گرد از نیعبدالحس شب، کی

 »؟یچ يبرا«
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 سر رو رو، یآهن دژ اون میبزن میخوا یم) السالم همیعل( معصوم چهارده و خدا دیام به«: گفت و زد ینیریش لبخند
 »...میکن خراب دشمن

 محور چند از دیبا اتیعمل. داشت یقیعم يارهایش و بود یکوهستان منطقه تمام. میکرد شروع را کار شب، همان از
 منطقه، آن اریش نیتر قیعم دیشا. يبلند و یپست از پر و بود العبور صعب دادند، ما به که يمحور. شد یم انجام

 موانع و استحکامات ها، یسخت نیا ي همه با. خانه نماز اریش: بودند گذاشته ها بچه را اسمش. داشت قرار ما راه سر
 .شد یم قوز يباال قوز هم دشمن
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 یم را مهمات و آذوقه و میکرد یم انتخاب مقدمشان خط به را نقطه نیکترینزد دیبا. بود ادیز آنها با مان فاصله
 اتیعمل تیمرکز ي نقطه ن،یخودعبدالحس ي لحظه به لحظه حضور با و اطالعات، يها بچه کمک با. جا آن میبرد

 .شد مشخص

 تیموقع. ریمس از ینگهبان و حفاظت يبرا م،یکرد مستقر نقطه آن و خودمان ي عقبه نیماب را ها بچه از يتعداد
 ما ي چاره تنها. میبکن استفاده يا هینقل لهیوس چیه از شد یم نه و میبزن جاده شد یم نه که بود يطور منطقه

 .کرد ینم حلش هم قاطر که بود یمشکل طرف، آن به آب رساندن یول بود؛ قاطر فقط مهمات، و آذوقه حمل يبرا

. شد یول د،یرس یم نظر به یمحال و سخت کار. میکن یکش لوله را ریمس نیب ما شد بنا اد،یز مشورت و فکر از بعد
 با بود، دید يتو و نیزم يرو آمد یم ها لوله که را ییقسمتها.میگذاشت کار یکیپالست يها لوله ر،یمس تمام تو

 .میکرد یم استتار يادیز زحمت

 اتیعمل د،ید یم دشمن اگر را مورد کی. میکرد منتقل جیتدر به هم را مهمات و آذوقه ،یکش لوله يپا به پال
 را کارها نیا تمام. رفت یم لو یقطع
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 یاحتماالت حساب رو و فرستاد یم یگشت نبود؛ کاریب هم دشمن البته. میکرد یم فیرد استتار کمال در و انه،یمخف
 ما دست که يا برنده برگ تنها. شدند دیشه ها بچه از تا چند یحت. ختیر یم آتش اطراف همان دائماً داد، یم که

 .میکن اتیعمل نقطه آن از میبتوان و م،یبخواه که داد ینم راه هم اش لهیمخ تو دشمن که بود نیا بود،

 خود حضور د،یاین ابروشان به خم شد یم باعث و برد یم باال را ها بچه هیروح که يزیچ مدت نیا تمام تو
 رهایمس تمام او خود کار، قسمت نیآخر در. بود رینظ کم داشت، که یتیجد. کار مراحل ي همه تو. بود نیعبدالحس

 شان فهیوظ و کار به را تکشان تک. داد عبور ریمس از را ها دسته و گروهانها و گردانها فرمانده.کرد چک قاًیدق را
 عبور دیبا چطور که گفت.کرد هیتوج عوارضش و ریمس به نسبت را همه. زد حرف خودش هم روهاین يبرا. کرد آشنا
 .بزنند دشمن به دیبا چطور و کنند

 اصطالح، به را، ها بچه از يتعداد ر،یمس بودن العبور صعب و منطقه بتیه دیشا هست؛ ادمی هنوز را اتیعمل شب
 ادیز یول حالت نیا. بودند نگران یحت شان یبعض. آمده مشکل یلیخ نظرشان به کار کردم یم احساس. بود گرفته
 .دینکش طول
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 ساده ي چهره آن با. داشت یوآرامش نانیاطم بیعج. زدن حرف به براشان نشست نیعبدالحس ،ییرها ي نقطه تو
 .شد یم کنده هایماف و ایدن از آدم که گفت یم ییزهایچ و زد یم حرف يطور اش ینوران و

 د،یرس ها نکته نیآخر کردن گوشزد و اتیعمل به یوقت صحبتش ي ادامه
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 خاص طیشرا گرید که دیفهم شد یم ها بچه صحبت يازالبال.يدید یم قبل از تر مصمم را ها چهره ي همه
 .ستین کس چیه نظر مد ن،یزم عوارض و اتیعمل

 .بروند سر درد کم و ساده اتیعمل کی يبرا خواستند یم انگار که بود يطور ها بچه ي هیروح م،یافتاد راه یوقت

 همان با. شدند عمل وارد گروهها ي هیبق بندش پشت. زد دشمن خط به که بود یگروه نیاول ن،یعبدالحس گروه
 .شکست دشمن دژ اول، ي حمله

 یسرکش سنگرها از. بود ها بچه يهمپا کارها، نیتر یجزئ تو نیعبدالحس. شد شروع عیسر يپاکساز ات،یعمل از بعد
 گرم نشاط، با و هیروح با. کرد یم کمک دشمن اجساد کردن جمع تو یحت عقب، فرستاد یم را رهایاس کرد، یم

 داشت؛ یبیعج يهوا و حال. شان به داد یم هیروح و زد یم حرف هم ها بچه با حال، همان در و شد یم کار
 تشیخصوص نیا. شد یم هم بهتر بلکه آمد، ینم نییپا تنها نه ات،یعمل از قبل به نسبت اتش،یعمل از بعد ي هیروح

 .داد یم تیسرا هم پیت يها بچه تمام به را

 ای بکند یکمک يروین خواست در ات،یعمل از بعد که بود ییپهایت معدود آن از بود، اش فرمانده او که یپیت و گردان
 .دیایب او پیت يجا به يگرید پیت بخواهد و است خسته من يروین: دیبگو

 یم آماده دشمن نیسنگ يپاتکها يبرا و تر، سخت نبرد کی يبرا تازه کردند، یم تصرف را منطقه یوقت ها بچه
 .شدند
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 آن از زد، پاتک يگرید جناح از دشمن ،یکم فاصله به م،یشد مستقر که شده آزاد ي منطقه تو ات،یعمل آن در
. دیرس ینم هم دست دو انگشتان به دیشا تعدادشان بودند، سمت آن که ییها بچه. اریع تمام و نیسنگ يپاتکها

 .رفت آنها کمک به و کرد یخال شد ینم را گرید يجناحها که بود يطور طیشرا

 همان با کردند، یم يا جانانه دفاع ها بچه.شد دیشد يریدرگ جناح، آن يبرا بکند یکمک يروین فکر تا نیعبدالحس
 .کم تعداد

 چند تو یحت." 1 " گرفتند یم را دشمن يجلو نارنجک با ها بچه حاال. دیکش کیبار يجا به کار ،یکوتاه مدت تو
 م،یداشت مهاشانیس یب از که يشنود تو.کنند نفوذ نتوانستند ها یعراق یول. دیرس هم تن به تن جنگ به کار مورد،

 تو درست نیا. شده مستقر ارتفاع آن يرو ما از يادیز يروین کردند یم فکر. دارند ینینش عقب قصد میدیفهم
 دیشه ای ه،یبق. گرید ي رزمنده کی و یچ میسیب: بودند مانده ها بچه از نفر دو فقط ارتفاع، آن يباال که بود یوقت

 .مجروح ای بودند شده

 خواستند یم یوقت. است طرف يادیز يروین با بود کرده فکر دشمن که ختندیر یم آتش يجور نفر، دو همان
 ».نیش یم ربارانیت تون همه عقب نیایب اگه«:گفت یم شان فرمانده که دمیشن یم میسیب تو کنند، ینینش عقب

 ...».میاریب بند میتوان ینم گهید بوده، ادیز تلفاتمون ما«:زدند یم داد طرف نیا از ها چارهیب

 قول به. کنند مقاومت قبل از شتریب شد یم باعث نیهم. گفتم یم میسیب قیطر از ارتفاع يرو يها بچه به را نهایا
 بود خدا خواست«: نیعبدالحس

 

 یپاورق

 

 شد معروف ینارنجک ارتفاع به ارتفاع، آن خاطر نیهم به -1
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. ارتفاع آن يبرا فرستاد یکمک يروین گردان کی. کرد یهمت او خود باز هم کار آخر» .بشه حفظ ارتفاع اون که
 .رساندند ارتفاع به را خودشان یول روهاین. شد دیشه راه نیماب گردان ي فرمانده
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 .شد تیتثب هم جا آن بعد یساعت
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 عسل از تر نیریش

 

 یشعبان حسن محمد

 یم زیخاکر دشت يتو طرف، آن و میگذشت یم آنها از دیبا. بود ارتفاعات يسر کی راهمان سر مک،یم اتیعمل تو
 یموشک يها حمله جواب جا آن از. بود ما یموشک تیسا ییکارآ شدن برابر چند اش جهینت نیکمتر کار، نیا. میزد

 .میبده میتوانست یم بهتر یلیخ را شهرهامان به دشمن

 یموس امام پیت بود،) هیعل اهللا سالم( صادق امام پیت که ما پیت شدند؛ کار نیا مأمور نصر پنج لشکر از پیت تا سه
 ).هیعل اهللا سالم( جواداالئمه پیت بود، اش فرمانده نیعبدالحس که یپیت و ،)هیعل اهللا سالم( کاظم

 کی و ،یرمل ارتفاعات و يا حفره ارتفاعات يسر کی و شد یم عمل وارد روبرو از دیبا بود، تر مشکل همه از او کار
 .کنند عمل نیجناح از بود قرار هم پیت تا دو. گرفت یم دشمن از را یمرغ تخم ارتفاع

 .دانیم تو میگذاشت پا ما، و دیرس اتیعمل شب باالخره و شد تمام فرسا طاقت و سخت يها ییشناسا

 امام پیت. کرد تیتثب بعد یمدت و گرفت را خودش منطقه ن،یعبدالحس پیت. بود يریگ نفس و سخت اتیعمل
 هم) هیعل اهللا سالم(کاظم یموس
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 .کرد تمام تیموفق با را کارش بود، راست جناح که
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 یسخت يپاتکها دشمن هم جناح همان از. نشد تیتثب یول م،یگرفت را منطقه. شد عمل وارد چپ جناح از ما پیت
 تیتثب منطقه باز یول م،یدیجنگ و میکرد مقاومت روز شبانه هفت درست نکنم، اشتباه اگر. آورد فشار یلیخ و زد

 .نشد

 ینم هم عقب از که بود يطور طیشرا. نداشت یفیتعر هم مان هیروح. بود شده گرفته ها بچه نفس گرید هفتم روز
 و شد یم دتریشد دشمن آتش. برامان شد یم قبل ي لحظه از تر سخت لحظه، هر تحمل. دیایب یکمک يروین شد

 .فتریضع ما مقاومت

 در به بودند زده ها یبعض. دیکش یم یکیبار يجا به داشت کار. بود زده شدن روزیپ يبرا فقط انگار را آخرش پاتک
 نیعبدالحس يصدا. شد بلند میس یب يصدا و سر کهوی هوا، و حال نیا تو.شدند یم وسیمأ داشتند پاك و يدیناام
 از را یگوش و آمد عیسر. بود یکینزد همان. داشت کار. " 1 " یعیرف با. کردم دایپ يگرید ي هیروح دم،یشن که را

 .زدن حرف بلند - بلند کرد شروع ،یپ در یپ يانفجارها و صدا سرو آن تو. دیقاپ یچ میسیب دست

 دمیدو عیسر!بزنم ادیفر یازخوشحال بود مانده کم کند، چکار خواهد یم نیعبدالحس دمیفهم یوقت حرفها، يازالبال
 عسل از بار هزاران او کار نیا سخت، طیشرا آن تو. دادم شان به را خبر شود، شتریب مقاومتشان تا و ها بچه نیماب
 .ما يبرا بود تر نیریش

 بچه. بود او خود آمدن ه،یقض نیا از تر مهم. فرستاد و بفرستد، کمک يبرا را شیگردانها از یکی بود گرفته میتصم
 کنار را او یوقت ها

 

 یپاورق

 

 )هیعل اهللا سالم( صادق امام پیت فرمانده -1
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 .دنیجنگ به کرد شروع هیبق يپا پابه. شد رو آن به رو نیا از شان هیروح دند،ید یعیرف

 .شد تیتثب هم ما ي منطقه بعد، یمدت و برگشت ما نفع به ورق ،یکوتاه مدت تو
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 ورها تک

 

 ینیحس کاظم دیس

 و هم تمام سنیعبدالح. میدیکش زحمت یلیخ گرفتنش سامان سرو يبرا. شد لیتشک کی و شصت سال حر، گردان
 .شد او خود با اول همان از هم اش یفرمانده. آمد رو گردان باالخره تا گذاشت را غمش

 صحبت و بحث یکل از بعد. شد گذاشته یجلسات يکسری جا آن.بستان میرفت بالفاصله گردان، گرفتن شکل از بعد
 و ییشناسا يبرا نیدار مهلت روز سه شما«: گفت پیت ي فرمانده. میریبگ لیتحو را مالک و چذابه خط شد بنا

 ».دیریگ یم لیتحو رو خط بعدش شاءاهللا ان ،یمقدمات يکارها

 يبرا پ،یت گاه قرار میرفت خط مسؤول خود و یرعباسیام با. خواست را گروهانها فرمانده نیعبدالحس روز، همان
 .شناخت یم دستش کف مثل را طرفها آن و بود آشنا خط وبم ریز به یعباس. هیاول ییشناسا

 همه میدیفهم. میکرد یکل ییشناسا کی را منطقه تمام و نهایکم ،ینگهبان ،یبان دهید. دیکش طول شب دو مان کار
 دیبا«: گفت یکی. زدند یم ادیز میمستق ریت حساب نیهم رو. است دشمن ررسیت تو اطراف و دور آن ي
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 ».میباش داشته یلیخ رو مورد نیا يهوا

 با زود، صبح. میریبگ لیتحو را خط میبرو بود بنا شبش. میبکن حرکت ي آماده را گردان که عقب میآمد سوم روز
 هیبق از زودتر نیعبدالحس. خوردن صبحانه به چادرها از یکی تو میبود نشسته ها، ازبچه گرید تا چند و نیعبدالحس

 يزیچ ادیز. دهانش تو گذاشت یم و گرفت یم لقمه یلیم یب با بود، که هم سفره سر. کنار رفت سفره سر از
 .نخورد
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 جابجا یکم را خودم. دیرس یم داشت خودش اوج به یول روز آن. داد یم نشان دمغ و گرفته که بود يروز سه دو،
 »آقا؟ حاج شده يطور«: گفتم خنده با و کردم

 »؟یچ يبرا«: دیپرس و زد یرمق کم لبخند

 ».خودت الك تو یرفت یلیخ«

 گید که خواستم خدا از شد، تموم که نیالمب فتح اتیعمل«: گفت آمد، حرف به که بعد. ماند ساکت يا لحظه چند
 ».فتمین خط نگهداشتن تو و يپدافند مسائل نیا تو

 .گرفت را صحبتش یپ او. بود نیسنگ براشان مسأله هضم انگار.کردند نگاش یخاص جور ها، بچه از تا دو ،یکی

 ».خواستم يطور نیا خدا از من یول م،ید یم انجام باشه فهیوظ یهرچ البته«

 ستین صالح حتماً نفرموده، مستجاب رو ما يدعا خداوند نکهیا مثل حاال«: داد ادامه. شد تر نیغمگ صداش لحن
 ».میباش شکن خط منطقه نیا تو ما که

 یم انتخاب را نشیتر سخت شهیهم کارها، تمام تو هم او. بود دشمن خطوط شکستن کارها، نیتر مشکل جبهه، تو
 .گذاشت یم هیما وجودش ي همه با مکتب، و نید عشق به و کرد

 

245 

 

 کی هم و بشم آشنا باهاشون شتریب هم که دیکن جمع رو گردان کادر تمام و ها یجیبس«:گفت صبحانه از بعد
 ».بکنم یصحبت

. کردند آماده را بلندگوها و کروفنیم بساط هم غاتیتبل يها بچه. میکرد جمع صبحگاه موقت دانیم تو را گردان
 .صحبت به کرد شروع و خواند قرآن از يا هیآ چند. بونیتر پشت رفت

 گشت، ها بچه نیب ما يا قهیدق چند صحبت، از بعد. دیکش طول ساعت کی حوش و حول بود، مفصل اش یسخنران
. شد خالص هم کار نیا از. گرید يزهایچ و دیپرس یم را لشانیفام و اسم هم ها یبعض از و داد یم جواب سؤالها به
 یول بزنم، ها بچه نیا به که داشتم حرف یلیخ من«: گفت.مینشست گوشه وهمان یفرمانده چادر کنار میرفت هم با

 ».نگفتم

 »؟یچ ي درباره«: دمیپرس



١٨٢ 
www.hamketab.ir 

 ».حرفها نیا و پدافند مسائل ي درباره«

 »!؟ینگفت چرا خوب«: گفتم

 ».اتیعمل يبرا میبر امشب و بشه یفرج دیشا که منتظرم هنوز چون«: گفت و دیکش یقیعم نفس

 ».شاءاهللا ان م،یریگ یم که میریبگ لیتحو يپدافند خط امشب دیبا ما ،یحاج رینگ سخت ادیز«

 یم انجام باشه فهیوظ یهرچ ینگفت خودت مگه گذشته، نهایا از«: گفتم بکنم، مطلب الیخ یب شتریب را او تا
 ...»م؟ید

 کینزد. ما طرف آمد یم سرعت با داشت. شد دایپ دور از موتور کی ي کله سرو کدفعهی که میبود صحبتها نیهم تو
 و. " 1 " يا درچه شد، که

 

 یپاورق

 

 آزادگان لیخ به اتهایعمل از یکی در که بود) السالم همیعل و هیعل( جواداالئمه پیت فرمانده ،يا درچه هشام دیس -1
 بازگشت وطن به جنگ از بعد و وستیپ
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 يجلو. بود نشسته موتور پشت يا درچه خود. استقبال به میرفت و میشد بلند.شناختم را. " 1 " یرخانیام مهندس
 صحبت براشون رو همه کن جمع کن، جمع رو روهاین یبرونس يآقا«:گفت و نییپا آمد عیسر. داشت نگه ما يپا

 ».دارم

 .میدیپرس ازش را نیهم. دارد یمهم خبر بود معلوم. گفت یم هم سر پشت را ها کلمه و زد یم حرف تند تند

 ».بگم تون همه يبرا کجای تا دیکن جمع رو روهاین«

 قبل.یسخنران به ستادیا يا درچه. دیکرد جمع را همه دوباره قه،یدق چند ي فاصله تو.بودند شده متفرق تازه ها بچه
 .هست ادمی هنوز را روزش آن صحبت اول. نداد لو را خبر و نگفت يزیچ هم کلمه کی آن از
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 ».کنه یم مین دو به رو کوه بزنه، کوه به و کنه اراده اگر اون ي فرمانده که نیداد لیتشک رو یگردان زانیعز شما«

 برگشت نگاهها ي همه کدفعهی گفت، را جمله نیا تا. میبود ستادهیا او از طرفتر آن یقدم سه دو، نیعبدالحس و من
 کینزد و دیخند آهسته جا همان. بود ستادهیا یعیطب و خونسرد نکرد، گم را پاش و دست. نیعبدالحس طرف به

 نیا به چه رو ما م؟یکن نصفش میخوا یم ما رو کوه کدوم گه، یم داره یچ يا درچه يآقا نیبب«: گفت گوشم
 »کارها؟

 یم ما که دونه ینم دیس انگار«: گفت حرفش یپ نیعبدالحس. زدن حرف به کرد شروع دوباره ،يا درچه هاشم دیس
 ».رمیبگ لیتحو خط چذابه، يباتالقها نیا تو میبر میخوا

 که بودم نیا فکر تو من. بود گذاشته تمام سنگ یحساب. کرد یم فیتعر نیعبدالحس از داشت هنوز يا درچه يآقا
 .آورده ما يبرا يخبر چه
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 آمد نائل شهادت عیرف ي درجه به بعدها -1
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 طرف از يا ژهیو تیمأمور و فرموده لطف ما پیت به خداوند«: گفت. ماجرا اصل سر رفت کدفعهی صحبت، يالبال
 ».دادن ما به قدس گاه قرار

 .شکفت هم از شود، باز کهوی و باشد بسته که یگل مثل نیعبدالحس صورت گفت، را نیا تا

 میشد خوش دل م،یکرد یبررس که پیت يگردانها تو هم ما خواسته، ما از تیمأمور يبرا گردان کی قدس گاه قرار«
 ».کنه حفظ رو پیت يآبرو بتونه اتیعمل نیا تو شما گردان شاءاهللا ان«: داد ادامه و کرد یمکث» .حر گردان به

 اش به شوق با. گرفته اش هیگر اریاخت یب بود معلوم. ختیر یم داشت اشکهاش. کردم نگاه نیعبدالحس صورت به
 ».يشد شکن خط هم باز ،یحاج شد مستجاب دعات«: گفتم
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 دایپ يگرید يهوا و حال هم گردان يها بچه. کند چکار دانست ینم یخوشحال از انگار. دیخند ه،یگر حال همان تو
 یخداحافظ از بعد. کرد ابالغ گردان یفرمانده به رسماً را تیمأمور شد، تمام که يا درچه يآقا يحرفها.بودند کرده

 .شدند دور ما از بعد، ي لحظه چند و گرفت را گازش شدند، موتور سوار یرخانیام مهندس با الزم، سفارشات و

 را همه. جانانه و زد یم حرف شور پر. داشت يگرید حال یول بار نیا.کرد یسخنران ها بچه يبرا دوباره نیعبدالحس
 رو لیوسا عیسر: گفت و داد را الزم دستورات صحبتش آخر. میکرد هیگر هم یحساب. انداخت هیگر استثناء بدون
 ».میفتیب راه حق دیام به که دیکن جور و جمع

 زیعز با اش یفرمانده و بودند زده هیدیحم دل تو که قدس، گاه قرار میرفت یم دیبا. میشد حرکت ي آماده زود
 .میافتاد راه و میشد نهایماش سوار. بود يجعفر

 بزرگ اتیعمل کی از صحبت که میدیفهم تازه م،یدیرس که قرارگاه
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 طرف میرفت.اهواز المقدس تیب پیت به کردند مأمورمان باز.مینشد معطل ادیز جا آن.المقدس تیب اتیعمل است؛
 .حردان دب ي منطقه و نورد جنگل

 از بعد. استقبالمان به آمد پ،یت ي فرمانده ،"کج کاله" يآقا. میدیرس که بودند گرفته را شب آسمان ها، ستاره
 .میشد پیت يگردانها از یکی نیگزیجا ما و کرد مشخص را کارمان ي برنامه نماز، خواندن

 و باش آماده حالت به شد بنا هیبق و میگذاشت را ها ینگهبان. شد روبراه کارها ي همه که بود شب ازدهی ده، يساعتها
 .سنگر تو رفتم هم من. میماند یم حمله دستور منتظر دیبا حاال. کنند استراحت کامل، تیوضع با

 یحاج. رونیب رفتم. است هیگر يصدا دمید کردم، که دقت. دمیشن ییصدا رونیب از خودم، حال تو بودم نشسته
 یمنقلب حال.گرفت یم اش هیگر اریاخت یب آدم که ختیر یم اشک سوز با نیهمچ و بود کرده کز زیخاکر کنار

 »!شده؟ يزیچ ه؟یچ«: دمیپرس ام شده گرد يچشمها با. داشت

. داد تکان طرف آن و طرف نی را سرش کرد، پاك را اشکشان چشمهاش، تا دو رو گذاشت را سبابه و شست انگشت
 »!سوزه یم دلم«: گفت آه با

 »مگه؟ شده يطور ؟یچ يبرا«
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 جا؟ نیا میاومد "دو - ام" و "کی - ام" اسلحه با جنگ اول هست ادتی«: گفت و کرد اشاره حردان دب خطر به
 »م؟یکرد درست سنگر و میگذاشت سهیک و میزد زیخاکر یزحمت چه با هست ادتی

 .دادم تکان را سرم حرفش، دییتأ به. داشت برام یخاص ینیریش جنگ، اول خاطرات شدن زنده

 »م؟یکرد ول آب خط نیا پشت وقتها همون هست ادتی«

 ».هست ادمی آره،«: میگفت
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 ».شده درست زارین االن که مونده آبها همون هم هنوز«

 »ه؟یچ شما ي هیگر ي هیقض حاال«: گفتم

 یلیخ دیبا االن ما!م؟یباش میقد يجا همون سال، دو از بعد دیبا ما چرا که نهیا از میناراحت د،یس یدون یم«: گفت
 ».مونده دشمن دست ما خاك از همه نیا که داره غصه م،یبود یم نیا از جلوتر

 بلند. بود بیعج واقعاً هن،یم و نید از دفاع يبرا رتیغ همه نیا.خوردم یم غبطه شهیهم مثل او، يهوا و حال به
 را نیا. بود گرفته یلیخ حالش. نییپا برگشت و کرد نگاه را طرف آن یکم.رفت زیخاکر لب تا زیخ نهیس. ستادیا شد

 ».کن جمع رو ها بچه برو«: گفت آلودش هیگر يصدا با کدفعهی. خواندم یم اش چهره حالت از

 »!کنم؟ جمع یچ يبرا! رو؟ ها بچه«: گفتم رتیح با.شد بزرگ نگاهم

 ».میبخون یتوسل يدعا کی«

 »؟یحاج کجاست حواست«

 »؟یچ يبرا ها؟«: گفت زود و کرد ینگاه را راستش و چپ. آمد خودش به تازه انگار

 شه ینم که جا نیا م؟یندار فاصله شتریب صدمتر دشمن زیخاکر با که رفته ادتی مقدمه، خط جا نیا یناسالمت«
 ».میکن جمع رو ها بچه گهید

 ».مییکجا نبود ادمی اصالً! نیبب منو حواس«: گفت و بست را شیچشمها. اش یشانیپ رو گذاشت را دستش کف



١٨٦ 
www.hamketab.ir 

 همه یوقت.میبخوان توسل يدعا ينفر شش پنج، شد بنا. زد صدا را ها بچه از تا پنج چهار،.یفرمانده سنگر تو میرفت
 .کرد شروع را دعا خواندن و نشست هیبق از جلوتر خودش شدند، جمع

 شدت به دعا، آخر تا اول همان از.سوزاند یم را آدم وجود اعماق تا صداش، سوز. را شب آن شود ینم فراموشم واقعاً
 شور با یلیخ.میکرد هیگر
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 از بعد م،ینخوا دوباره باز که بشه روزیپ اتیعمل نیا شاءاهللا ان دیکن دعا«: گفت يزار و عجز حالت به دعا آخر. بود
 ...».تر عقب میبر نکرده يخدا ای میبمون جا نیهم سال، دو

 يصدا مدت نیا طول تمام در. نشد يخبر هم صبح ازاذان بعد.میماند حمله دستور منتظر صبح تا را شب آن
 .دیرس یم گوش به يریدرگ و يراندازیت

. داد را حمله دستور و زد حرف نیعبدالحس با میس یب پشت از غالمپور، يآقا که بود صبح هشت و هفت حدود
 میزد کم، اطالعات باهمان و.میگفت ها بچه به را اتیعمل رمز اسم. میبود کرده منطقه از یکل ییشناسا کی ما قبلش

 .دشمن خط به

 دژ رو میگذاشت پا یوقت تازه!شد ینم کیشل ما طرف به هم ریت کی یحت بود؛ بیعج.جلو میرفت زارهاین يالبال از
 يبرا. کردند یم نگاهشان ومبهوت مات همه.کنند یم فرار دارند طوفان و باد سرعت به ها یعراق میدید دشمن،

 کنند؟ یم فرار چرا که بود شده سؤال همه

 طاقت نتونستن گهید دن،ید رو ما تا صبح امروز بودن، یروح فشار تحت حاال تا شبید از يقو احتمال به«:گفتم
 ».ارنیب

 ».نیبر دنبالشون، نیبر! شماها؟ نیستادیوا پسرچرا«:زد داد.دیرس راه گرد از نیعبدالحس کدفعهی

 داشت، جا که ییجا تا و میرفت دنبالشان هینیحس ستگاهیا تا. بشانیتعق به میگذاشت پا.آمد دستمان تیوضع ییگو
 .یجنگ غنائم و میگرفت ریاس ازشان

 از.اند کرده گرید يروهاین و ،)هیعل اهللا سالم( رضا امام کی و ستیب پیت ها بچه را یاصل کار میدیفهم جا آن تازه
 و دیحم پادگان ي منطقه هم دشمن.بودند دهیبر را دشمن و شده رد کارون از ه،ینیحس ستگاهیا سمت
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 .بود رفته در و گذاشته را ما خاك از یکل

 خودمان مظلوم يشهدا از!سوخته ي جنازه تا یس ست،یب به میبرخورد ها، یعراق بیتعق صیب و صیح همان تو
 تا چند. نبودند موفق اولش منطقه، نیا تو ما يروهاین قبل، شب میدیفهم. کی و ستیب پیت يها بچه از و بودند

 !زند یم آتش و هم يرو زدیر یم را آنها مطهر ي جنازه انهیوحش دشمن، که دهند یم دیشه

 از.فاتحه خواندن به کرد شروع و ها جنازه کنار نشست. شد رو آن به رو نیا از نیعبدالحس حال آنها، دنید با
 به اگر دیشا. هاست بچه ي هیروح ي مالحظه به دانستم یم. نکرد یول کند، هیگر خواهد یم بود معلوم چشمهاش

 .شد ینم بلند ها يزود نیا به م،یبرو دیبا که کردم ینم يادآوری اش

 جمع جا کی هم را غنائم.میبست را رهایاس دست تاط،یاح يبرا.میکرد جور و جمع را گردان ه،ینیحس ستگاهیا تو
 دیس.دندیرس راه ازگرد غالمپور، و شاملو عباس با ،يا درچه دهاشمیس که بود نشده تازه نفسمان هنوز. میکرد

 »!کرده کوالك گردان گن یم ؟یبرونس يآقا يکرد چکار«: گفت و کرد بغل را نیعبدالحس هاشم،

 .گرفت را او صحبت یپ شاملو عباس

 »...نیشکست باالخره رو، عراق یناشکستن دژ و حردان دب یمیقد خط شما«

 گرفت ریاس چقدر و گذشت خط از ما گردان: که کردن فیتعر به کنه شروع نیعبدالحس که االنه«:گفتم خودم شیپ
 .نکرد ها چه و کرد ها چه و گرفت متیغن چقدر و

 یوقت ما. نشکسته رو خط یبرونس گردان! جان برادر نه«: گفت و کرد يدار یمعن ي خنده او. شد حدسم خالف یول
 يها بچه م،یدیرس
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 ».بودن شکسته رو خط یاله ي قوه و حول به اهللا، حزب
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 يجاها و دنیکش کی و ستیب پیت يها بچه رو هینیحس ستگاهیا نیا زحمت«: وگفت کرد اشاره برش و دور به
 ».کردن آزاد گهید يروهاین و ،)آله و هیعل اهللا یصل( رسول حضرت لشکر هم رو گهید

 يروزیپ از صحبت جا همه یول«: گفت ناباورانه. نداشت را یجواب نیهمچ انتظار هیبق مثل انگار.برد ماتش يا درچه
 ».نیکاشت گل یلیخ گن یم شماست،

 شون همه هم االن نکرده، يکار ما گردان! گن یم دروغ«:گفت کنده پوست و رك آورد، نه و برد نه نیعبدالحس
 ».ومدهین خون شون یکی دماغ از یحت هستن، جا نیا سالم و حیصح

 ».شلمچه طرف برو نیبگ که دستورم منتظر هم االن«:داد ادامه.کرد مکث

 صحبت "کج کاله" يآقا با دیبا ن،یهست المقدس تیب پیت فرمان تحت گهید شما«:گفت.زد لبخند يا درچه يآقا«
 ».دیکن

 دشمن يپاتکها يجلو و میکرد یم پدافند دیبا منطقه آن تو.رانیا دژ کنار کوشک، و ریجف خط تو میرفت گردان کل
 و میکرد میتقس سنگرها تو را روهاین. میبود مشغول گرید ي فرمانده تا چند با شب، ازدهی ساعت تا. میگرفت یم را

 که که بود نیا اتیعمل تیاهم. بود المقدس تیب اتیعمل تو همه جان و دل ان،یم نیا در. میداد شیآرا قشنگ
 نیعبدالحس شب، مین و ازدهی حدود. رفت یم خرمشهر و شلمچه طرف به حمله نوك
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 ».ناراحته و گرفته حتماً ادش،یب اگر«: گفتم خودم شیپ. پیت ي جلسه تو بود رفته. آمد

 یم و گفت یم طور نیهم داد؛ یم نشان خوشحال و شاد حد، از شیب یعنی بود، خوشحال انتظارم، خالف به
 و شد یم گرفته حالش برود، اتیعمل تو توانست ینم که وقتها طور نیا معموالً داشتم، او از که يا سابقه با! دیخند
 .بود دمغ

 خودش با نکهیا مثل شد، جمع که خاطرش. دیسرکش خودش جاها، یبعض به.دیپرس گردان تیوضع از سؤال تا چند
 ».گردان خواد یم هم نیجانش کی حاال خوب«: گفت بزند، حرف

 .شد گرد چشمهام

 »؟یچ يبرا نیجانش«
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 ».سیه«: گفت آهسته. ینیب نوك رو گذاشت را اش سبابه انگشت.بود بلند صدام

. کرد نییتع خودش يبرا هم نیجانش باالخره. گفت ینم يزیچ اما است، کار تو يسر بودم زده حدس اول همان از
 ».باش داشته رو گردان يهوا خوب«:گفت اش به

 »آقا؟ حاج نیبر یم فیتشر ییجا شما«

 ».فرداست صبح تا اکثرش حد یول برگردم، یک ستین هم معلوم برم، خوام یم ییجا«

 !گذاشت نم يتو هم مرا یحت.رفت و کرد یخداحافظ

 ».میبر ش سوار«:گفت يا مقدمه چیه یب. من شیپ آمد موتور کی با دمید بعد یکم

 »؟یسالمت به کجا«:گفتم. کند یم یشوخ حتماً کردم فکر

 ».موتور ترك نیبش فقط تو نباشه، تیکار«: گفت
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 .مصمم و يجد کامالً نبود، اش چهره تو یشوخ از ياثر چیه

 »!م؟یبر کجا جاست، نیا کارمون جاست، نیا خطمون: گفتم

 ».میبر شو سوار شده، جمع خاطر الحمداهللا یچ همه«

 يخبر آخه«:دمیپرس.بگذارد تنها را گردانش یطیشرا چیه تو که نبود یکس نیعبدالحس.بود شده بزرگ نگاهم
 »هست؟

 ».گهید شو سوار حرفها؟ نیا به يدار چکار تو«: گفت یناراحت با

 ».نییپا بپر«: گفت. داشت نگه را موتور که بود کجا ستین ادمی قاًیدق. میرفت يریمس کی تا. شدم سوار ناخواه خواه

 ایب«: گفت و کرد اشاره بزرگ سنگر کی به شب، یکیتار تو. آمد هم خودش و گذاشت يا گوشه را موتور. شدم ادهیپ
 ».میریبگ زاتیتجه جا اون میبر

 »!زات؟یتجه«: گفتم ها زده شوك مثل. شد یم همراه اتیعمل تو رفتن با معموالً زات،یتجه ي کلمه
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 .کشاند خودش دنبال و گرفت را دستم

 ».زاتیتجه بله،«

 »؟یحاج یکن چکار يخوا یم«: گفتم

 ي هیقض قال و کنن کسرهی رو اتیعمل کار ،)السالم همیعل( معصوم چهارده و خدا دیام به قراره امشب«: گفت
 ».بشه کنده خرمشهر

 »ما؟ به داره یربط چه نیا خوب«

 ».میکن شرکت اتیعمل نیا تو یاله تیعنا به میخوا یم هم ما که نهیا ربطش«

 خط ،یهست حر گردان ي فرمانده شما یناسالمت«: گفتم اعتراض به. یکی نیا از ریغ داشتم را يزیچ هر انتظار
 روین هست؛ پاتکش امکان آن هر و دشمنه کینزد که یحساس خط هم اون دادن، گردان لیتحو
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 »!ستین یشرع اصالً نیا م،یبد جواب میتون ینم فردا داره، مسأله کی و هزار داره، مشکالت

 جان؟ دیس يدار حرفهاش نیا به چکار تو«: گفت و کرد يا خنده.بودم شده ازآش داغتر ي کاسه معروف قول به
 هیتوج هم رو همه سرشونه، باال هم فرمانده و شده مستقر خط تو مرتب و منظم ما گردان ست،ین یشرع گه یم یک

 ».میباش خرمشهر يآزاد اتیعمل تو شد یقیتوف اگر که جا نیا میاومد شما و من فقط و میکرد

: گفت و کرد تازه ینفس م،یگرفت که زاتیتجه. رفتم دنبالش بود طور هر.شد ینم حل برام ها یسادگ نیا به مسأله
 ».میکن دایپ رو. " 1 " یآهن يآقا دیبا حاال خوب،«

 از یکی ي فرمانده. میکرد دایپ زود را یآهن. رفتم دنبالش باز. نزدم حرف کام تا الم یول بودم، ناراحت که نیا با
 يروین دوتا«: گفت و کرد یهماهنگ باهاش نیعبدالحس. کنند شرکت اتیعمل تو خواستند یم که بود ییگردانها

 ».شد اضافه شما گردان به. " 2 ") ور تک(

 دست اوریب دیبا آقا، حاج یورباش تک شما گذارم یم مگه«: گفت و دیخند یآهن. میبود خودش و من او، منظور
 ».دارم اجیاحت کمکت به امشب که خودم

 ».بجنگم یمعمول رزمنده کی مثل اتیعمل نیا تو داشتم آرزو من ،یحاج نکن تمونیاذ«: گفت نیعبدالحس



١٩١ 
www.hamketab.ir 

 ایب حداقل«:گفت آخر دست.دهیفایب ن،یعبدالحس به کرد لهیپ یلیخ.نبود دار بر دست ها یسادگ نیا به یآهن
 کن، مونییراهنما
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 شهادت عیرف درجه به بعد، شب چند که) هیعل اهللا سالم(رضا امام کی و ستیب پیت يگردانها از یکی ي فرمانده -1
 آمد نائل

 انداز ریت تک -2
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 ».آقا حاج

 یسهم ساده ي رزمنده کی عنوان به خرمشهر، يآزاد در که بشه ثبت میزندگ خیتار تو دارم دوست من«:گفت
 ».داشتم

 دستش بشود، گرید يروهاین یقاط رفت یم داشت. میشد جدا یآهن از الزم، یهماهنگ از بعد.نکرد قبول هم باالخره
 .گرفتم را

 ».دارم کارت ،یبرونس يآقا کن صبر لحظه کی«

 ».بفرما«: گفت. ستادیا

 ما که ینگفت کس چیه به شما شه؟ یم چطور گردان تیوضع شد، ما بینص شهادت قیتوف اتیعمل نیا تو اگر«
 »م؟یر یم کجا

 ».سپردم بوده، الزم که ییاونها به من باش، جمع خاطر تو«: گفت

 بدون وقت چیه من د،یس یدون یم خوب که تو«: داد ادامه بشود، تر راحت المیخ تا. دید نگاهم تو را ینگران انگار
 ».کنم ینم يکار مافوق دستور
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 ».آم ینم واال بشم، جمع خاطر من تا يکرد یهماهنگ یک با بگو شما«: گفتم. شد ساکت

 ».بگم برات تا ایب«: گفت رفت، یم که طور همان. افتاد راه

 .افتادم راه دنبالش

 کردم، خواهش ازش یوقت یول نکرد، قبول که اولش. کردم هماهنگ المقدس تیب پیت ي فرمانده خود با من«
 نیا که کرد موافقت نفر دو اومدن با فقط یول اون رم،یبگ رو نفر شش پنج، ي اجازه خواستم یم من.داد اجازه

 ».میر یم یشرع مجوز با میدار آالن ما یعنی شد؛ هم تو بینص بزرگ قیتوف

 ».شد جمع خاطرم گهید حاال ،یگفت یم اول از شما رو نیهم«: گفتم و دمیکش یراحت نفس
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 .میشد حمله دستور منتظر آنها، مثل و گرید يروهاین یقاط میرفت.نگفت يزیچ و زد يدار یمعن لبخند

 تن به تن جنگ به کار جاها یبعض یحت.بود شده دیشد يریدرگ صبح، روشن - کیتار تو. بود شیم و گرگ هوا
 میرفت یم سنگر به سنگر و میفرستاد یم درك به را دشمن يروهاین نارنجک، با هم یگاه زه،یسرن و کارد با.دیرس

 .جلو

 میداشت م،یرفت خرمشهر گمرك کینزد و رود اروند کنار تا.نکنم گم را نیعبدالحس کردم یم یسع دار، رویگ آن تو
 یم دست ای کردند، یم فرار ای ،يخوار و خفت با ها یعراق. میگذاشت یم سر پشت را دشممن يسنگرها نیآخر

 .شدند یم میتسل و سرشان رو گذاشتند

 جلودارشان دشمن يترفندها از کدام چیه. جلو رفتند یم کوبنده لیس مثل ها بچه.بود شهر کینزد ها يریدرگ اوج
 .کردند سقوط یاله ي قوه و حول به هم همانها.کردند یم مقاومت هنوز سنگرها، از یتوک و تک. نبود

 ها، بچه تمام مثل هم من. داشت یبیعج لطافت صبح، يهوا و بود کرده طلوع دیخورش شد، آزاد خرمشهر یوقت
 یم شکر دل، ته از يها ناله با و بودند افتاده سجده خاك به جا همان ها، یلیخ.دمیفهم ینم را خودم حال

 و رنج همه آن با جامع، مسجد. کردم یم يشمار لحظه شهر به رفتن يبرا و بودم شده خودیب خود از واقعاً.کردند
 شکر نماز جا آن که باشم ها نیاول جزو داشتم دوست. بود ستادهیا جا بر پا هنوز شکنجه،
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 .زد یم حلقه که بود شوق اشک طور نیهم چشمها، تو.میدید یم وضوح به را شهدا خون ي ثمره.خوانم یم

 فشار دستم تو را اسلحه آن کی.شهر طرف به دندیدو یم ها یلیخ.شناخت ینم پا سراز هم نیعبدالحس ن،یب نیا در
 مانده کم. گرفت را دستم پشت، از یکس کدفعهی شهر، داخل رفتم یم داشتم. گذاشتم دنیدو يبنا هم من و دادم
 .بود نیعبدالحس. کردم نگاه رتیح با برگشتم!فتمیب بود

 ».کجا«

 تو رم یم دارم معلومه، خوب«: گفتم ام شده بزرگ نگاه با.نبود سؤال نیا از تر بیعج برام زیچ چیه ها، لحظه آن تو
 »!شهر

 ».بعد يبرا باشه«:گفت خونسرد

 »!یحاج فهمم ینم رو منظورت چه؟ یعنی«

 ».گردان میبر دیبا«

 »!کردنه؟ یشوخ وقت چه حاال«

 ساعت دو حاال«:گفتم معترض.است يجد کامالً مشیتصم دمیفهم نگاهش از. گرفتم دوباره بروم، خودم راه به آمدم
 ».شده جمع خاطر یچ همه گردان تو خودت، قول به آقا، حاج میر یم گهید

 .افتادم يگرید ي نکته ادی

 ».نداره یومشکل شده روز گهید که حاال بود، شب یکیتار تو.ادیب شیپ خواست یم هم یمشکل اگر تازه«

 شدن ازتموم بعد که دادم قول پیت ي فرمانده به من نه،«: گفت کند، تینصح را شاگردش بخواهد که یمعلم مثل
 ».خالفه م،یبمون یچ هر م،یندار اجازه گهید بعد به نیا از ما یعنی گردان، برسونم رو خودم فرصت نیاول تو ات،یعمل

 کی ما اگه گه ینم يزیچ که کج کاله يآقا حاال«:گفتم دلخور و ناراحت
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 ».میبر رترید هم ساعت

 رو شهر نیا خاك برم دارم دوست یلیخ منم م؛یبشناس دیبا رو خودمون ي فهیوظ م،یندار يکار یکس به ما«: گفت
 ».بعد يبرا باشه یول ببوسم، و کنم بو

 .ستادیا کنارم آمد. کرد جور موتور کی عیسر

 ».شه یم رید داره که شو سوار زود«

 از رو جامع مسجد حداقل میداشت آرزو ما«: گفتم آهسته. کردم نگاه شهر طرف به حسرت با. شد ینم باورم هنوز
 ».میدید یم کینزد

 ».یرس یم آرزوت به بعداً شاءاهللا ان«: گفت و زد لبخند

 .گردان طرف میرفت و گرفت را موتور گاز. کرد یم تمیاذ جورواجور الیخ و فکر هزار. شدم سوار

 تک تک. ننشست کاریب هم نیعبدالحس. بود نگفته را خرمشهر يآزاد خبر هنوز ویراد خودمان، خط میدیرس یوقت
 .داد همه به را یخوشحال خبر و رارفت گردان يسنگرها

 ." 1 " میباش داشته یاتیعمل طرفها آن بود بنا. شهر نفت و سومار منطقه میرفت بعد، یمدت

 تو کردند نفوذ)هیعل اهللا سالم( رضا امام کی و ستیب پیت يها بچه از گرید تا چند و یآهن میشد خبر با شب کی
 ظاهراً.عراق یمندل شهر
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 شد لغو اتیعمل نیا یلیدال به بعدا -1
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 و نیم يرو رود یم پاش یآهن ،يریدرگ نیماب.شود یم آنها ي متوجه تازه دشمن برگشتن، وقت.داشتند يا برنامه
 .ماند یم جا همان اش جنازه و شود یم دیشه حال هر به. خورد یم هم گلوله انگار
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 حق ما گردن به یآهن دیشه«:گفت.شمیپ آمد نیعبدالحس شب کی.نشد يخبر جنازه آوردن از و گذشت یشب چند
 ».میبود قیرف یلیخ هم با داره،

 »چطور؟«:گفتم.باشد سرش يتو يفکر دیبا زدم حدس

 ».میاریب را اش جنازه میبر ایب«: گفت

 ».يبگذر رشیخ از دیبا حساسه، یلیخ منطقه«

 ».مشیآر یم شد اگر م،ید یم آب یگوش و سر حاال«

 ».شه ینم خطرناکه، یلیخ تشیموقع گن یم آخه«:گفتم

 .برد خودش با هم مرا و شد یراه هم باالخره.برود که بود مصمم.نشد منصرف

 .زدند مرا حرف هم آنها. میکرد صحبت موضوع ي درباره.کی و ستیب پیت يها بچه شیپ میرفت اول

 ».برگشتن یخال دست م،یفرستاد نفر چند ما ،یبرونس يآقا شه ینم«

 دست بهش نشه که گذاشتن نیم رشیز کردن، تله رو جنازه«:گفتند.برود بود کرده کفش کی پاتو یول نیعبدالحس
 ».دشمنه ررسیت تو قیدق هست، يا منطقه بد هم اش منطقه.یبزن

 ».مینتونست گهید که هم مینتونست م،یآر یم که میاریب میتونست اگر.میکش یم یزحمت کی ما حاال«

 .رفت ینم یموضوع چیه دنبال لیدل بدون دانم یم فقط داشت، کار نیا به ياصرار چه دانم ینم

 .یآهن بزرگوار، دیشه جنازه م،یرفت جنازه یقدم چند تا هم با شب آن
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 .گرفتمش برود، جلوتر خواست نیعبدالحس. نیزم يرو میبود دهیکش دراز.بود لیحا خاردار میس رشته کی نمانیماب

 »!؟یحاج کجا«

 ».ارمشیب رم یم خوب«:گفت. کرد نگاهم تعجب با
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 یدوست ي سابقه دیشه آن با اگر مخصوصا شد، یم تاب یب افتاد، یم شهدا ي جنازه به چشمش که وقتها طور نیا
 .داشت هم

 ».شه یم منفجر ،یبزن دستش االن اگر رو جنازه نیا«

 دست اش به هیکاف کردنش، تله خبرها یب خدا از نیا که معلومه قشنگ«:دادم ادامه.انداخت جنازه ریز به ینگاه
 ».رسه یم رو حسابمون دشمن نیکم سنگر م،یبمون زنده اگه وقت اون تازه هوا، رو میر یم مون ییدوتا ،یبزن

 ».کرد شه ینم يکار گفتن، یم درست ها بچه:گفت.شد واقع مؤثر نطقم

 که نشد رسمش نیا«:گفت زمزمه به. نیزم يرو گذاشت را سرش و دیکش یآه.زد یم موج يدیشد غم صداش تو
 ».میایب که بخواه هم رو ما ،يبر تنها خودت

 دلتنگ حد تاچه که نیا از و داشتم، خبر درونش سوز از.یدآهنیشه با کردن ينجو به کرد شروع و گفت را نیا
 سرو تا گرفتم فاصله ازش یکم.اطراف به دادم را حواسم دنگ شش.نزدم پرش تو ادیز نیهم يبرا.است شهادت

 »!داره حق یحاج«: گفتم یم خودم با یول.میداشت یخطرناک تیموقع.بدهم آب یگوش

 و کنارش رفتم.کرد معطل شد ینم نیا از شتریب. زدم یم جوش یلیخ او جان يبرا.گذشت چقدر دانم ینم درست
 به حاضر یسخت به بکند، دل فرزندش نیزتریعز از بخواهد نکهیا مثل. گفتم اش به را نیهم
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 .شد برگشتن

 اوردنین حساب رو دانستم یم.بود گرفته غم ییگو را وجودش ي همه و صورت نگاه،.حرف یب و بود ساکت راه، نیب
 طیشرا حاال ده،یرس خودش ثواب و اجر به االن یآهن دیشه ؟یناراحت چرا«: گفتم. است یآهن دیشه ي جنازه
 ».شه ینم درست يکار که خوردن جوش و حرص با م،یاریب رو جنازه شه ینم گهید که هست يجور

: گفت تودار و نیسنگ. برداشت هم از آهسته را لبهاش. باشد رفته فرو یقیعم تفکر به که داشت را یکس حالت
 ».مشیآورد یم يجور کی شد یم کاش بهتره؛ یلیخ ننیروبب زشونیعز ي جنازه اگر دیشه ي خانواده«

 »بشه؟ دیشه و ادیب گهید یکی ات جنازه آوردن يبرا که یهست یراض ،يشد دیشه اگر خودت«: گفتم

 .گرید فاز کی تو رفت صحبتش
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 ».نمونه ازش ياثر چیه یعنی نشه، دهید اصالً و بمونه ام جنازه که نهیا آرزوم من«

 یم هیبق يبرا يجور چه شما پس«: گفتم. گرفتم را مچش اصطالح به.دیگو یم دارد چه ستین حواسش دمیفهم
 »نن؟یبب رو ات جنازه ندارن دل خودت ي خانواده مگر ،يشد دیشه نکرده يخدا اگر ؟ییگو

» .حضرت رکاب در میهست حاالها حاال م،یش ینم دیشه که ما بابا نه«: گفت و زد يلبخند. آمد خودش به کدفعهی
" 1 ". 

 يجد خواست یم بحث که دفعه هر یول شهادتش، ي نحوه ي درباره بود داده ییها گوشه هم گرید بار سه دو،
 .داند یم را شهادتش محل یحت و خ،یتار او که داشتم نیقی اما من. کرد یم عوض را صحبت زود شود،

 

 یپاورق

 

 بود) فیالشر فرجه یتعال اهللا عجل(االمر صاحب حضرت مقدس وجود منظورش -1
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 .دارد) السالم همیعل( ائمه حضرات با یخاص ارتباط و عالقه داشتم نیقی که طور همان

. بود آمده باهامان جا آن تا بدرقه، يبرا هم نیعبدالحس پدر. میبود ییرها ي نقطه تو ،یمقدمات والفجر اتیعمل شب
 دیشه که اتیعمل تو ببرم رو بابام دارم دوست یلیخ«: گفت یم نیعبدالحس. میگرفت ازش يادگاری عکس کی

 ».بشه

 ام،یب دارم دوست خودم زوره، به رفتنم، راه من«: گفت دم،یپرس که را لشیدل.نبود یراض ادیز خودش یول رمردیپ
 ».رنیبگ رو بلغم ریز دیبا گهید نفر دو شم، یم هیبق سربار دونم یم یول

 نیسنگ گوشهاش. کرد گل ام یشوخ حس د،یآ ینم شدم جمع خاطر یوقت. میبرو ما و اوبماند شد بنا حال هر به
 »؟يدار یسفارش چه شد، دیشه و رفت نیعبدالحس اگه«: گفتم بلند. بود

 ».شه ینم دیشه من پسر نه،«: گفت.هم به دیکش را اخمها یول پدرش.خنده ریز زد خودش نیعبدالحس
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 کنن یم فکر امنه، جاشون و اتیعمل آن ینم خودشون چون«: گفت لب به يلبخند با. من به کرد رو نیعبدالحس
 ».نکنه دمونیتهد يخطر چیه بناست و میهست امان در هم ما

 آخرت، از و بود شهادت از همه حرفها کرد، ینم را ایدن صبحت کس چیه یمنته. بودند زدن حرف گرم همه ها بچه
 حرف يزار و هیگر به یحت ها یبعض. نبود وصف قابل شعفشان و شور. ماندهیباق يتهایوص و
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 .زدند یم

 آن از و فکه، ي منطقه تو بود یحساس اتیعمل ،یمقدمات والفجر هست ادمی. يا گوشه میرفت هم نیعبدالحس و من
 شتریب نیعبدالحس موارد، طور نیا تو شهیهم.عراق ي هیطاووس پاسگاه به میزد یم دیبا بود؛ ما تیمأمور حساستر،

 دهیکش یشوخ به حرفها یگاه صحبتها، نیهم به میکرد شروع جا آن.کرد یم را اش خانواده سفارش يزیچ هر از
 .شد یم يجد هم یگاه و شد، یم

 میدیدو عیسر. بود دشمن طرف از انگار! پراندم جا از گلوله کی انفجار يصدا کهوی. میبود مشغول يا قهیدق چند
 اوضاع. بود دهیدر را پهلوش و قلب ترکشها،.بود شده آغشته خون به ،يرمردیپ محاسن يدیسف.انفجار محل طرف

 »!نشده؟ قطع خونش انیجر هنوز چرا ستین معلوم«: گفتم خودم شیپ.یبزن اش به شد ینم دست. داشت یمیوخ

 ینم که بود يطور تشیوضع یول او. عقب میفرستاد عیسر را آنها. بودند شده مجروح ها بچه از گرید يتا سه دو،
 کرد بلند آهسته را سرش. نشست کنارش نیعبدالحس.گذراند یم را عمرش آخر يها لحظه. یبده تکانش یحت شد

 جا اون و باشم اتیعمل تو خواستم یم«: گفت يریز يصدا با رمردیپ. دیبوس آرام را اش یشانیپ. پاش رو گذاشت و
 »...یول بشم، دیشه

 تو اتیعمل از قبل خداوند، یول«: گفت را او ي جمله دنبال نیعبدالحس.شد جمع چشمهاش تو اشک حالش، آن با
 ».بره یم داره ده،یطلب رو

 »!بشم دیشه اتیعمل تو امیب داشتم دوست یلیخ«:دینال.برداشت هم از را لبها باز. دیکش یم نفس یسخت به رمردیپ

 پدر«: گفت.کند حفظ را اش هیروح که داشت هم یسه.بود گرفته را نیعبدالحس ي مردانه ي چهره اندوه، و غم
 کی تو با حاضرم االن نیهم من! جان

 



١٩٩ 
www.hamketab.ir 

265 

 

 ».بکنم يا معامله

 »؟یچ«

 ».سندیبنو من يبرا ،یش یم دیشه يدار تو که جا نیا و سند؛یبنو تو حساب به شدم، دیشه من جا هر که«

 »؟یکن یم من با رو معامله نیا تو«:گفت.آمد رمردیپ يلبها به یکمرنگ لبخند

 ».نه که چرا البته،«: گفت نیعبدالحس

 »چرا؟«: دیپرس و آمد حرف به باز.حرفها نیا از بود آمده خوشش ییگو حالش آن با رمردیپ

 نیا با من که اتیعمل تا صد ي اندازه ياومد که جا نیهم تا سالت، و سن نیا با شما، چون«: گفت نیعبدالحس
 تو با من ،يشد یم دیشه هم اهواز تو اگر یول دشمنه، یقدم چند که جا نیا حاال داره؛ ارزش برم، ام هیبن و کلیه
 ».کردم یم رو معامله نیا

 ».خودش مال یک هر شهادت محل نه،«: گفت رمق کم گرفت، اش هیگر رمردیپ

 ».که هیخوب معامله نکن، مونیپش آقا حاج«: گفتم باشم، زده یحرف تا

 ».خودش مال یکس هر خودش، مال یکس هر نه،«

 با هم بعد).آله و هیعل اهللا یصل( غمبریپ و خدا با صحبت و ن،یشهادت و ریتکب خواندن به کرد شروع و گفت را نیا
 اهللا صلوات( ائمه کی کی به و ،یمول حضرت به و شکسته پهلو مادر به آورد، در همه اشک که ،یخاص يهوا و حال

 با بعد،.نتوانست ند،یبنش خواست د،یرس که) هیعل اهللا سالم( زمان امام مقدس اسم به. داد سالم)نیاجمع همیعل
 ».نیالحس اباعبداهللا ای کیعل السالم«:گفت رمقش نیآخر

 .یآرام به داد، جان و
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 دادن، جان راحت طور نیا ز،یانگ عبرت یلیخ ها لحظه نیا«:گفت ها بچه به رو نیعبدالحس.بود یبیعج ي صحنه
 ».شه ینم یکس هر بینص

 ...عقب میفرستاد را جنازه بعد، ییها لحظه

 .شدم يبستر مارستانهایب از یکی تو. جبهه پشت فرستادنم عیسر و نیروم رفت پام که بود اتیعمل همان تو

 قطع که کردن، قطع جز ماند ینم یراه چیه که يحد تا شود، یم ناجور یلیخ پام وضع دم؛یفهم بعداً که يطور
 .کنند یم

 .بجنگم و باشم نیعبدالحس يپا به پا ها، جبهه تو نکردم دایپ قیتوف گرید هم بعد به آن از

 بار هر نیعبدالحس مدت، نیا تو. گذاشتم هم یمصنوع يپا. شد روبراه یکم اوضاعم تا بودم مشهد یماه نه هشت،
 ذره کی حاال«:گفت یم.شوم جبهه یراه دوباره که داشت يادیز اصرار.زد یم ما به هم يسر ،یمرخص آمد یم که
 ».شهر تو یبش موندگار مبادا ،يداد دست از رو پا

 »کنم؟ چکار جبهه امیب پا کی با«:گفتم یشوخ به

 .ادهیز برات کار ایب تو هست، گهید ییزهایچ هست، گاه قرار جا اون«: گفت یم

 .بود ستاد تو تمیمشغول گرید بار نیا یمنته. شدم جبهه یراه باز کم کم.داشتم يقصد نیچن هم خودم

 تو داشتم، را نجف ستاد تیمسئوول بدر، اتیعمل از قبل درست
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 .غرب آباد اسالم

 و کردم روبراه را کارها. سرم به زد نیعبدالحس دنید يهوا کدفعهی که شد چه دانم ینم ات،یعمل به يروز سه دو،
 .)هیعل اهللا سالم( جواد امام پیت استقرار محل رفتم او، دنید مخصوص

 باالخره.کجاست دانستند ینم گرفتم، را نیعبدالحس سراغ نفر سه دو، از. ادیز وسعتش و بود باز پیت ي محوطه
 ».کردن یم اصالح داشتن جا اون آقا حاج«: گفت و داد نشان را یبان هیسا ،یکی
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 داشت ها یجیبس از یکی. بود بسته گردنش دور هم يا پارچه بود، نشسته یصندل کی يرو.جا آن رفتم کراستی
 را نیعبدالحس داشتم دوست. دینگو يزیچ کردم اشاره اش به. من به افتاد چشمش. کرد یم کوتاه را او شیر

 .شد کارش مشغول دوباره و اوردین خودش يرو به. گرفت را هیقض انگار. کنم ریغافلگ

 ییجا تا. يکرد کوتاه کم رو شمیر«: گفت شگریآرا به نیعبدالحس.نبود شتریب قدم دو ،یکی ،یصندل با من ي فاصله
 ».کن صاف خوب هم رو گردن پشت و صورت يباال و گلو ریز کن؛ کوتاه داره، جا که

 ادیز رو شتونیر شما آقا، حاج ادمهی که ییجا تا«: گفت و کرد يا یساختگ ي خنده.شد گرد شگریآرا يچشمها
 »د؟یگ یم يطور نیا که شده يخبر حاال بزنم، غیت نیگذاشت ینم هم رو ها گونه رو و گلو ریز ن،یکرد ینم کوتاه

 ».باش نداشته اش هیبق به يکار کن، صاف شما«: داد جواب خنده با نیعبدالحس

 ».ستین بیع که دونستن آقا، حاج میبدون میخوا یم ما خوب«:گفت و شد کارش مشغول باز او

 جان، پدر«: گفت. کرد جابجا یصندل رو را خودش یکم نیعبدالحس
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 دشمن يطور نیا داخلش، ره ینم هوا و چسبه یم خوب م،یبزن ماسک یوقت باشه، صاف که گلو ریز و سر پشت
 ».بجنگه و کنه استقامت تونه یم آدم بزنه، ییایمیش که یهرچ

 خوام یم یعرض نباشه، جسارت اگه آقا حاج«: گفت.شده شتریب تعجبش انگار که خواندم شگر،یآرا جوان نگاه از
 ».بکنم خدمتتون

 ».دییبفرما«

 عراق که دونن یم همه م،یبر یم اسم شجاعت به و شهامت به رو شما خودمون نیب شهیهم ها یجیبس ما راستش«
 ».گن یم بد تون از دائماً و "یبروسل" گن یم تون به و گذاشته زهیجا شما سر يبرا

 ».نیبترس دینبا گهید که شما حسابها، نیا با«:داد ادامه.شد کارش مشغول باز و یصندل طرف نیا آمد

 کی تو اگر مثالً ترسم، یم مردن مفت از بنده مرگ، از و جنگ از نه یول ترسم، یم من اتفاقاً«: گفت نیعبدالحس
 صورت نیا در مردم، جا اون من و زد ییایمیش دشمن کهوی و زدم یم حرف میسیب با داشتم و بودم نشسته یگودال
 »جنگ؟ يبرا کردم چکار
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 .گرفت را حرف یپ باز ن،یعبدالحس. نگفت يزیچ شگریآرا

 رو پیت و جنگم یم لحظه نیآخر تا وقت اون تو، بره هوا ذره کیت نگذاشتم و بستم مرتب و قشنگ رو ماسک اگر«
 ».بشه کشته خودش بعد و بکشه توانه یم که ییجا تا دیبا خوب، ي رزمنده کی کنم؛ یم تیهدا

 نیا به پ،یت ي فرمانده کی که بود جالب یلیخ برام. بردم یم لذت داشتم او يصحبتها دنیشن از شهیهم مثل
 خط« عنوان به و است، عام و خاص زبانزد که يا فرمانده هم آن زند؛ یم حرف یجیبس کی با دارد تیمیصم

 .شده معروف»شکن

 طرفتر آن یقدم چند کدفعهی کنم، گوش را حرفهاش ي هیبق خواستم یم
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 ».ینیحس يآقا! به به«: گفت يبلند يصدا با. دید مرا که نیهم او. " 1 " »یشیدرو« به افتاد چشمم

 يرو ختیر موها.ستادیا قد تمام به و شد بلند کدفعهی. نکرد را شگریآرا کار ي مالحظه د،یشن را نیا تا نیعبدالحس
 یشیدرو. یاحوالپرس و یروبوس به میکرد شروع و بغلش تو گرفت مرا وضع سرو همان با. جلو آمد. نیزم رو و پاهاش

 با میکن یاحوالپرس میخوا یم هم ما ،یبرونس يآقا گهید بسه«: گفت خنده با. کند رحمتش خدا. کنارمان آمد هم
 ».دیس

 جا نیا یک از«: دیپرس نیعبدالحس. آمدند هم ها بچه از گرید تا سه دو، و. " 2 " یارفع و يدیوح کم کم
 »؟يستادیوا

 ».دادم یم گوش رو شما یسخنران داشتم شه، یم يا قهیدق چند«:گفتم و زدم يلبخند

 »گه؟ید هیچ یسخنران کرد، شروع ومدهین هنوز بابا، برو«: گفت و ام شانه به زد

 »ستاده؟یوا من سر پشت دیس آقا که ینگفت چرا یحاج«:گفت و شگریآرا به کرد رو

 ».گفتم یم زودتر وگرنه نیدار دوستش قدر نیا دونستم ینم نگم، يزیچ من که کرد اشاره خودش شونیا«

 ».خدمتم در بعد بشه، تموم کارم من بگذار«: گفت

 بودند، آمده که ها بچه از گرید تا هشت هفت، با. شد تمام شگریآرا کار بعد ي قهیدق چند و یصندل يرو نشست
 .میشد صحبت مشغول و میخورد يچا. یفرمانده چادر میرفت
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 شد دیشه اتیعمل همان در که بود پیت يگردانها فرمانده از -1

 شدند دیشه دو هر -2
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 ».رسوندت خدا داشتم، هم کار شما با من اتفاقاً«:گفت ام به گذشت، که يا قهیدق چند

 جا و مینشست یوقت. دنج ي گوشه کی میرفت. رونیب میزد چادر از و میکرد یخداحافظ ها بچه از.هم من. شد بلند
 .صحبت به کرد شروع و شد يجد اش افهیق. رفت لبش از خنده م،یکرد خودش

 بچه و خانواده سفارش ،يزیچ هر از شتریب. بود تیوص همه حرفهاش. برام زد حرف مین و ساعت کی حدود روز، آن
 امتیق روز ،یبکن یکوتاه حقشون تو اگر اونها، يبرا يدار پدر حکم تو من، از بعد«: گفت یم. کرد یم را هاش

 »!رمیگ یم جلوت که باش مطمئن

 یم بر جا فالن از است، خانه تو زیچ فالن که کرد یم سفارش مثالً.گفت یم هم را فیظر و قیدق مسائل یحت
 .یکن یم را کار نیا و يدار

 ».مینیب یم رو هم باز بعداً حاال آقا؟ حاج خبره چه«: گفتم یم

 ».هیخوب زیچ تیوص باالخره«: گفت یم

 ».شه ینم يطور چیه و یمون یم سالم و حیصح شاءاهللا ان ،یداشت هم قبالً صحبتها نیا از شما«: گفتم یم

" 1 ". 

 ینم و بود گرفته مرا غفلت واقعاً ای شد یم قتیحق قبول مانع نیعبدالحس به عشق ها، لحظه آن تو دانم ینم
 !روم یم من:دیگو یم دارد واضحش، و روشن يحرفها با او که بفهمم گذاشت

 دیشه حتماً ات،یعمل نیا تو که زد یم داد اش چهره حالت اصال
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 یشوخ به که دیآ یم ادمی یحت. مانم یم زنده من داشت نیقی ییگو که کرد یم تیوص يطور لحظات، آن در -1
 شما که شاءاهللا ان نه،«: گفت و کرد يدار یمعن ي خنده جوابم، در».رفتم شما از زودتر من دیشا«: گفتم اش به

 .یمون یم زنده يادیز يسالها
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 نیا به است، آخرش اتیعمل بدر، اتیعمل کردم یم نیقی اگر.بود نیسنگ من يبرا قبولش حال هر به یول.شود یم
 .گرفتم یم ازش حرفها نیا و شفاعت يبرا یخال و خشک تعهد کی که بود نیا حداقلش.کردم ینم ولش ها یسادگ

 که خوردم یم را نیا افسوس.شد برابر چند ام غصه و غم داده، ها یلیخ به را شهادتش یقطع خبر دمیفهم که بعداً
 .است گذشته کار از کار گرید

. خط رساندم را خودم چطور دمینفهم.رمیبگ منطقه از گزارش کی دادند تیمأمور ام به بدر، اتیعمل ي بحبوحه تو
 .زدم یم را نیعبدالحس دنید جوش و حرص شتریب

 :دمیپرس ازش. دمید را يحجاز دم،یرس که خط کینزد

 »کجاست؟ یبرونس يآقا«

 »!جلوتره همه از مقدم، خط تو«: گفت

 »نمش؟یبب برم شه ینم«

 ».نداره امکان اصالً نه،«

 »چرا؟«: گفتم. زد یم شور يبدجور دلم

 ».زده نیسنگ پاتک تا چند دشمن شده، یقاط یلیخ خط تیوضع«: گفت

 .يحجاز شیپ آمد د،یدو یم داشت که یکی اثنا، نیهم تو
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 »...میسیب... یبرونس يآقا«: گفت زد، یم نفس نفس داشت که طور همان
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 هیقض نمیبب و بروم آمدم تا ام، یمصنوع يپا آن با من،. مخابرات سنگر طرف دیدو يحجاز که بود دهانش تو حرف
 يبرا یاتفاق دیبا زدم حدس. بود ختهیر هم به یلیخ مخابرات يها بچه اوضاع. " 1 " بود شده قطع ارتباط ست،یچ

 .باشد افتاده نیعبدالحس

 ».هستن خندق راه چهار تو گه،ید ي فرمانده تا چند و یارفع ،يدیوح ،یبرونس«: گفتند. دمیپرس را انیجر

 ».نداره یناراحت که نیا خوب«: گفتم

 ».نکرده قبول یبرونس یحاج یول عقب، بکشن اونا که دادن دستور باال يها رده از آخه«

 »!نکرد؟ قبول«:گفتم زده رتیح

 شهیهم.کند تمرد مافوق فرمان از که نبود یکس نیعبدالحس ط،یشرا نیبهتر و نیبدتر تو. داشت هم تعجب يجا
 :گفت یم و شمرد یم را یفرمانده مراتب سلسله. داشت محض اطاعت

 ».امامه حضرت از اطاعت!مافوق از اطاعت«

 دیشد طرف هر از االن دشمن«: گفتند. دمیپرس ها بچه از را علت. نبود هضم قابل برام مسأله حسابها، نیهم رو
 که هستن چپ و راست جناح تو گردان تا دو. شده متمرکز خندق راه چهار تو درست ما، دفاع نوك کرده، حمله
 شون همه گه،ید يها بچه م،یکن یخال رو خندق راه چهار ما اگر: گفت یم یبرونس يآقا نکردن، ینینش عقب هنوز

 .ریاس ای شن یم دیشه ای

 

 یپاورق

 

 موضوع نیا دادم، گوش را نوارش که بعدا. بودند کرده ضبط نوار يرو را یبرونس دیشه سردار يصحبتها نیآخر -1
 است داده نشان خودش از ییفداکار و ثاریا چه بزرگوار آن که دمیفهم تر قیدق را
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 يبرا قاًیدق م،یکن یم مقاومت گلوله نیآخر تا: گفت که هم یبرونس يآقا دن،یخر رو ها یلیخ جون اونا واقع در
 ...» .بود مطلب نیهم

 یبرونس دیشه ي جنازه: گفت یم. بود لشکر، اطالعات معاون ،یقانع برگشت، خطر از که ينفر نیآخر ظاهراً روز آن
 ».دمید خودم رو

 .کرد یم سرزنش را خودش یه و بود دمغ یلیخ

 بشیتعق هم دشمن. خودمان خط طرف دیآ یم و کند یم بغل را نیعبدالحس ي جنازه یقانع ص،یب و صیح آن تو
 فقط او و افتد یم دوشش يرو از جنازه ناخواه خواه. خورد یم گلوله پاش مانند، باتالق ي منطقه کی تو. کرده یم
 .دهد نجات مهلکه از زور به را خودش تواند یم

 يدیام کی يطور نیا بودم، نزده دست اش به کاش«:گفت.شود یم دیناپد قطعاً جنازه که بود نیا اش یناراحت حاال
 »...حتماً افتاد، جنازه که ییجا اون یول آورد، رو جنازه بعداً بشه اقل ال که بود

 راه تو نشد؛ و میاوریب را یآهن دیشه جسد میرفت هم با که یوقت: افتادم نیعبدالحس حرف ادی ها، لحظه همان تو
 ».نمونه ازش ياثر چیه یعنی نشه، دهید اصالً و بمونه ام جنازه که نهیا م آرزو من«: گفت یم برگشت
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 وانفسا يصحرا

 

 دیشه همسر

 هم خودم. بودند دهیخواب ها بچه. ردیبگ را جا همه که رفت یم نیسنگ یسکوت.بود پوشانده را جا همه شب یکیتار
 .بخوابم کم کم که شدم یم آماده داشتم
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 آن کی اط،یاحت با هم آن کوچه، در شدن بسته يصدا. بود اطیح يتو از. خورد گوشم به يا آهسته يصدا کدفعهی
 .رونیب کشاندم خانه از باشد، او که نیا فکر. بود امدهین یمرخص روز هشتاد ن،یعبدالحس.دیلرز یخوشحال از دلم

 ذوق يصدا با م،یکرد که یاحوالپرس و سالم. یشگیهم لبخند همان با دمش،ید هال در يجلو. بود درست حدسم
 ».کنم داریب رو ها بچه برم«: گفتم ام زده

 ».یکن داریب رو ها بچه خوام ینم نه،«: گفت آهسته

 »!چرا؟«

 ».گم یم برات تو، امیب بگذار«

 رفت یم دیبا زود صبح فردا نشوم؛ ناراحت ادیز که گفت يجور
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 بر هم ظهر از بعد فردا شاءاهللا ان«: گفت. داشت وعده جا آن ي فرمانده با هم. کند یسخنران بود قرار هم. کاشمر
 ...».نمیبب تونم یم رتریس و بهتر رو ها بچه يجور نیا شما؛ شیپ آم یم و گردم یم

. است نیعبدالحس داشتم نیقی. بود روشن آشپزخانه چراغ. شدم داریب خواب از صبح، اذان به بود مانده یساعت کی
 يسحر که باشد کرده داریب مرا که دیآ ینم ادمی هم کدفعهی. گرفت یم روزه ،یمرخص آمد یم که وقتها شتریب

 يچا يقور کی.آشپزخانه رفتم.شدم بلند جام از. کرد یم خودش را کارها ي همه. کنم دم يچا مثالً ای کنم درست
 و کردم اشاره ینیس به.داد ییخوشرو و خنده با را جوابم.کردم سالم اش به.ینیس تو بود گذاشته استکان تا دو و

 »؟يبر یم ییجا رو نایا«: دمیپرس

 ثواب ببرم، ییچا براش خوام یم زواره، مسافره، دونم ینم است، کوچه تو ییخدا بنده کی«: گفت آهسته و دیخند
 ».يا جمعه صبح داره،

 .صدا و سر یب رون،یب رفت و برداشت را ینیس

 بار هر.غذا و وهیم هم ای و رونیب برد یم يچا ای. داشت را کار نیا ي سابقه خ،یمرخص آم یم وقت هر که بود یمدت
 و مسافرها آن ي همه که بود نیا جالب. داد یم دست همان از ییجوابها ؛يبر یم یک يبرا: دمیپرس یم که

 ." 1 "! داشتند نیماش اکثراً هم، رهگذرها
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 .کاشمر طرف افتاد راه و خواند نماز گفتند که اذان صبح،

 

 یپاورق

 

 یم یمعرف رهگذر و مسافر را آنها تمام ،ییخودستا و تیمن از فرار خاطر به. داشت محافظ نفر دو ،یکی شهیهم -1
 دمینفهم شهادتش از بعد تا را مسأله نیا. کرد
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 کار شما با زدن، تلفن کاشمر از یبرونس يآقا«: گفت و آمد هیهمسا ي بچه. غروب به بود مانده یساعت چهار سه،
 ».دارن

 شیپ. بود کرده ام کالفه یحساب نیهم. مینداشت آب صبح از ما و بود دهیترک کوچه يتو آب، يها لوله روز آن
 »!امیب تونم ینم من بگه باز که زده زنگ حتماً نمیا«: گفتم خودم

 یچ هر بگو یبرونس يآقا به من قول از جان پسر برو«: گفتم اش به یناراحت با. بود ستادهیا منتظر هیهمسا ي بچه
 »!ادیب خواد ینم خونه گهید جبهه، بره هم جا همون از و بمونه لشیفام شیپ کاشمر، همون تو خواد یم دلش

 خودم يرو به. آمد دمید کدفعهی.شستم یم را ظرفها داشتم اطیح تو و بود آمده تازه آب. بود غروب يدما دم
: گفت و دیخند. نشست شیپا دو يرو من، يجلو.نگرفتم باال را سرم یحت.بودم ناراحت یحساب دستش از. اوردمین

 »؟یناراحت قدر نیا چرا«

 یم اصالً تو تلفن؟ يپا يومدین یچ يبرا«: گفت قبل از مهربانتر.خوردم یم داشتم را خودم خودم. نگفتم یچیه
 »زدم؟ زنگ چرا من یدون

 .نگفتم يزیچ باز

 ».کاشمر ببرمتون يروز چند کی خواستم یم «
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 به لحظه ام يدلخور چرا دانم ینم یول. آوردم جوش زود که بوده خودم طرف از کار بیع دمیفهم گفت، را نیا تا
 یم یاحوالپرس و دشانیبوس یم یکی یکی. گرفتند را دورش آمدند ها بچه گرید.نه کمتر و شد یم شتریب لحظه

 .خانه يتو رفت هم باهاشان. کرد

 يزیچ صبح از من«: گفت رو خنده و مهربان. طرفم آمد.تو رفتم و برداشتم را شسته يظرفها شد، تمام که کارم
 ».ستین بد ،یکن درست برام يزیچ ییغذا کی اگر نخوردم،
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 رفتم.زدم ینم حرف کام تا الم!آخر میس به بودم زده یحساب یول من. کند آب را ام یناراحت خی خواست یم
: بلندگفتم و زدم صداش.بود سالش هفت شش، وقتها آن ،." 1 " فاطمه دخترم.شکستم مرغ تخم تا چند. آشپزخانه

 ».ببر غذا بابات يبرا ایب«

 ».خواد ینم يزیچ بابا«:گفت.آشپزخانه آمد. شد طاق طاقتش انگار کدفعهی

 »!اره؟یب غذا بابا يبرا فاطمه حاال«: داد ادامه دلخور و ناراحت.یجالباس طرف رفت

 نیا به کار خواستم ینم. رونیب رفت خانه از. انداخت راه دنبالش هم را ها بچه هیبق. کرد بغلش را ابوالفضل و عباس
 .بود گذشته سر از آب گرید یول بکشد، جا

 عیسر.تو آمدند.تیشکا او شیپ رفته که شد خبردار شستم. بود هم مادرم.برگشتند شان همه.گذشت قهیدق چند
 .شد که بشود توانست ینم خرابتر نیا از کار." 2 " هیگر ریز زدم.دیترک ام ساله چند بغض انگار. گرید اتاق رفتم

 دستش از هم اصالً داره، حق بشه ناراحت که هم یهرچ خاله، داره حق نیا«:دیگو یم مادرم به دمیشن بعد یکم
 ».مسؤولم امتیق تو من بردارم، جبهه از دست توم ینم. کنم چکار من خوب یول. ستمین ناراحت

 ناراحت او ادیز رفتن جبهه خاطر به که بودم دهیفهم تازه هم خودم انگار.حساس ي نکته رو بود گذاشته انگشت
 حاال«:گفت مادرم.هستم

 

 یپاورق
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 شد مرحوم یماهگ چند سن همان در که بود فاطمه هم اولم دختر اسم -1

 وغصه، غم و بود دهیپر نیعبدالحس صورت از رنگ کردم، یم هیگر من که ها لحظه آن تو: گفت یم مادرم بعدا -2
 بود گرفته را وجودش تمام ییگو
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 ».یکن صحبت خودش با اصالً که اتاق تو میبر ایب شما

 یم یچ نیبب بده گوش خوب کنم، صحبت شما با خوام یم«: گفت.نشست روبروم.کردم جور و جمع را خودم.آمدند
 ».گم

 .بود او با گوشم اما نکردم، بلند را سرم

. هستم مسؤول امتیق يفردا برم، کم ای نرم جبهه بخوام اگه من.خطره در اسالم االن که دونه یم یمسلمان هر«
 ».ینشدن و هست محال جبهه، نرم نخوام که نیا پس

 شما، دختر يبرا بگذارم رو تنم کت یحت و اثاث و خونه نیا که حاضرم من خاله، نیبب«:داد ادامه.مادر به کرد رو
 ».بده من به رو قولش دیبا شما دختر که شرط، کی به فقط یول.جبهه برم و بردارم رو هام بچه وقت اون

 »جان؟ خاله یشرط چه«: دیپرس مادرم.شد ساکت

 و حضرت شیپ بره آرن، یم فیتشر) هایعل اهللا سالم( زهرا ي فاطمه حضرت که یوقت امت،یق روز و محشر روز«
 رو ها بچه شوهرم و گرفتم، طالق ازش بود، شما راه تو و جبهه رفت یم شوهرم که نیا خاطر به فقط من:بگه

 ».رفت و برداشت

 تجسم گفت، یم او که یوضع تو آن کی را خودم. آوردم ینم او از یکم هم من.بود مانده مبهوت و مات مادرم
 !محشر يوانفسا يصحرا تو حضرت؛ يروبرو:کردم

 .کردم ینم بلند را سرم خجالت از گرید حاال. بودم آمده خودم به. بود شده رو رویز انگار وجودم ي همه
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 .داشتم تیرضا کامالً آمد، یم وقت هر و جبهه رفت یم وقت هر.نداشتم گفتن يبرا یحرف گرید آن از بعد

 ).هایعل اهللا سالم( يکبر ي قهیصد حضرت دل يخوشنود به بودم دلگرم
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 من کفن

 

 ییمحمدرضارضا االسالم حجت

 .من آمدن مکه از هم او نداشتم، خبر او آمدن مکه از من. مشهد از او حج، شدم مشرف قم از من

 آمدم حرم از برهنه يپا شد، تمام کارم یوقت.کردم گم را کفشهام هم روز همان. طواف يبرا بودم رفته روز آن
 .بازار طرف افتادم راه مکه داغ يابانهایخ تو. رونیب

 حرکاتش.آمد یم دور از داشت. یکس افتادبه چشمم آن کی تو، بروم خواستم.ستادمیا کفش فروشگاه کی يجلو
 يمتر یس ست،یب دیرس باالخره. من طرف آمد یم راست.شدم اش رهیخ و ستادمیا.بود آشنا یلیخ برام

 .یبرونس نیعبدالحس حاج زدم، یم حدس که همان.شناختمش.ام

 د،یرس که ام یقدم چند.بود شناخته مرا دور از. دارد ینیزبیت يچشمها دانستم یم.آمد یم و دیخند یم داشت او
 ».نیعبدالحس اوستا سالم«: گفتم شود، زنده مهایقد ي خاطره تا! ستین پاش کفش دمید

 ».کمیعل سالم«

 .کردم نگاه اش برهنه يپاها به.یاحوالپرس و میکرد معانقه هم با
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 »کو؟ کفشهاتون پس«

 »کو؟ شما يکفشها«:دیپرس و کرد مثل به مقابله

 فیتعر را شیکفشها شدن گم ي قصه او که هم یوقت. شد گرد چشمهاش. کردم فیتعر را کفشهام شدن گم انیجر
 .کردم تعجب من کرد،

 »!یتصادق عجب«

 .بازار میبود آمده گرید ریمس از من و ر،یمس کی از او. میبود کرده گم را کفشها وقت کی و جا کی دو، هر

 ».مینکن تیاذ رو پاهامون نیا از شتریب پس«

. است يزیچ دستش تو شدم متوجه تازه انگار. رونیب میآمد و میدیخر کفش جفت کی ينفر. فروشگاه تو میرفت
 »ه؟یک مال نایا«:دمیپرس.یمانی»برد« از بود کفن تا چند.کردم نگاه قیدق

 .گفتن به ،یکی یکی کرد شروع

 »...برادرمه، مال نیا بابامه، مال نیا مادرمه، مال نیا«

 خنده به.نگفت اصالً را خودش اسم یعنی نبود، خودش مال کدام چیه یول.بود دهیخر کفن ها یلیخ يبرا
 »خودت؟ مال کو پس«:دمیپرس

 کفن خودم يبرا که رمیبم یعیطب مرگ به خوام یم من مگه«: گفت و زد لبخند. کرد ام به يدار یمعن نگاه
 »بخرم؟

 لباس«: گفت و دیخند. هست ادمی قشنگ را اش يبعد ي جمله.نداشتم را یحرف نیهمچ انتظار دیشا. خوردم جا
 ." 1 "» !بشه من کفن دیبا من رزم

 

 یپاورق

 

 ن،یآفر افتخار سردار نیا بعد، سال کی حدود که است دو و شصت و صدیس و هزار سال به مربوط خاطره نیا -1
 شاد روحش کرد؛ وجودش يگوارا را شهادت نیریش شهد
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 یزندگ یشانیپ

 

 اخوان دیمج

 مثالً ای یبانیپشت يروین که مینداشت اتیعمل کی یحت.»شکن خط گردان« به بود شده معروف عبداهللا گردان
 شمیپ آمد یم یبرونس یحاج. بودم لشکر بیتخر مسؤول وقتها آن هست ادمی. بود شکن خط فقط باشد، اطیاحت

 ».باشن داشته رفتن يپا کار، آخر آخر تا که بده من به رو ییها یچ بیتخر اخوان،«: گفت یم

 »چطور؟«:دمیپرس یم یوقت

 ».شکنه خط گردان یعنی هست؛ عبداهللا گردان من گردان چون«: گفت یم

 یم او گردان به ات،یعمل تو را رهایمس نیالعبورتر صعب و نیتر سخت ن،یدورتر شهیهم.گفت یم هم راست
 اسمش عراق ویراد تو بارها. دشمن شیپ بود،هم معروف ها يخود شیپ هم ،»یبرونس« اسم حساب، نیهم رو.دادند

 .بودند گذاشته زهیجا کاوه، دیشه سر مثل هم، سرش يبرا.گفتند یم ناسزا یکل و آوردند یم ظیغل با را

 عبداهللا گردان از یزخم و دیشه تا پنج چهار، اتها،یعمل از یکی تو
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 تاب و آب با ندهیگو اخبارش، اول همان.عراق ویراد يپا مینشست یحاج خود با شب.دشمن دست افتادند
 ».شد تارومار." 1 " یبروسل یفرمانده به عبداهللا پیت«:گفت

 دار شاخ يدروغها و گفتند یبروسل کشتن از شان، یوراج ي دنباله.خنده ریز میزد هم با ییدوتا م،یدیشن را نیا تا
 ».میریبگ یختم مراسم کی که کنن درست حلوا تیبرا بگم برم من پس«:گفتم اش به.دیخند یم بلند یحاج.گرید

 ».پمیت فرمانده ستم،ین گردان ي فرمانده من گهید:بگم لشکر مسؤول به برم دیبا منم«: گفت خنده با



٢١٤ 
www.hamketab.ir 

 نوشته روش گلوله کی اخوان،«: گفت آهسته و گرفت خودش به يجد ي افهیق. کرد خاموش را ویراد بعد یکم
 ».مطمئنم مطمئن د،یآ ینم يا گهید گلوله چیه.من یزندگ یشانیپ به خوره یم آد یم گلوله اون فقط ،یبروسن

 

 یپاورق

 

 کرد یم گمان نکهیا ای دانست، ینم را حشیصح تلفظ ای دشمن: میداد یم احتمال تا دو ،یبروسل گفتن يبرا -1
 !است لمهایف يها شهیهنرپ و قهرمانان مثل هم مقام واال مرد آن
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 خندق راه چهار

 

 يموریت عباس سرهنگ

 شدن یرزم دشوار ي تجربه یحت که میبگو توانم یم اغراق بدون.گذشتند تیخود مرز از که بود ییآنها از ،یبرونس
 .بزرگواران آن با داشت یارتباط بیعج.آورد دست به)همیعل اهللا سالم( طهارت و عصمت تیب اهل به توسل با را،

 تأمل يجا یلیخ برام که بود سرزبانها او از يا خاطره وقتها همان.شدم او همرزم رمضان، اتیعمل از قبل هست ادمی
 اخالص و عشق دیبا چقدر آدم: کردم یم فکر خودم شیپ.است شده ثبت جنگ قیدق خیتار در که يا خاطره.داشت
 ها بچه به ،يریدرگ و کارزار ي صحنه تو ،)السالم همیعل( اطهار ي ائمه تیعنا با و خداوند اذان به که باشد داشته
 !بودند نشده یخنث شان یکی یحت که یینهایم کنند، عبور نیم دانیم از بدهد دستور

 با را روهاین که اند گفته راست حقاً. شد یم شتریب اش به ام عالقه و عشق ماندم، یم او گردان تو شتریب هرچه
 .پیت ي فرمانده بعدهم، و شد پیت معاون که یوقت تا نشدم جدا ازش.دیخر یم ارادتش و اخالق

 تو. برم ینم خاطر از وقت چیه را بدر اتیعمل از قبل يروزها
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 ارم،یب طاقت ایدن نیا تو تونم ینم گهید«: گفت که دمیشن خودم يگوشها با بار چند صبحگاهش، يها یسخنران
 ».هیکاف من يبرا

 خودم یمسلمان به نشم، دیشه بدر اتیعمل نیا تو من اگر«: گفت یم دمیشن ،يتر یخصوص جمع تو یحت جا کی
 ».کنم یم شک

 یقیتلف ي جلسه بدر، اتیعمل همان يراستا تو روز کی. بودم اهللا یول گردان از سوم گروهان ي فرماند من وقتها آن
 .ستین ادمی را پیت ي فرمانده اسم. " 1 " خراسان هفت و هفتاد لشگر از کمی پیت تو میداشت

 ي نقشه يپا رفت کم،ی پیت ي فرمانده همان.جلسه نیا تو میبود رفته یبرونس يآقا همراه گر،ید نفر چند و من
 چطور م،یزیر یم آتش جور چه ما مثالً؛ که یاتیعمل ي منطقه هیتوج به کرد شروع. بودند زده وارید به که یبزرگ
 .يطور آن ممانیمستق آتش و هیته آتش و است، يطور نیا مان یبانیپشت تیوضع م،یکن یم عمل

 کدفعهی که بود نشده ادگرمیز.صحبت به کرد شروع پیت اتیعمل - اطالعات ي فرمانده شد، تمام که او يحرفها
 .کرد قطع را حرفش یبرونس

 ».داشتم یعرض بنده ن،یببخش«

 بگه خواد یم یچ:دمیپرس خودم از. بود نشده او نوبت هنوز.شدم او خیم هیبق مثل. نقشه طرف رفت و شد بلند جا از
 »آقا؟ حاج

 دیخوا یم کجا از نینگفت یول ن،یداشت یخوب يحرفها شما مسار،یت«:گفت و کمی پیت ي فرمانده به کرد رو جا آن
 ».نینکرد مشخص رو خودتون يجا یعنی د؟یکن تیهدا رو روهاین

 جا نیا از من«:گفت.نقشه از يا نقطه رو گذاشت را آنتن پ،یت ي فرمانده

 

 یپاورق

 

 کرد استفاده بهتر بشود روین دو از تا ردیبگ صورت قیتلف سپاه و ارتش نیب ما بود شده بنا کم کم زمان آن -1
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 ».کنم یم تیهدا رو گردانها

 ».ستین درست که جا نیا«:گفت یبرونس

 »!؟یچ يبرا«

 ».دیکن تیهدا رو روین دیتون ینم نقطه نیا از شما چون«

 يآقا دیببخش«: کرد سؤال کدفعهی. دیبگو چه که ماند پیت ي فرمانده هم آخرش.شد بدل و رد نیمابیف ییحرفها
 »د؟یکن تیهدا رو روهاین دیخوا یم کجا از شما ،یبرونس

. گرفت مساریت آن از را آنتن. دارد یجواب چه بدانم داشتم دوست.شدم حساس او به جا آن که هست ادمی قیدق
 ».ستمیا یم جا نیا من«: گفت!خندق راه چهار يرو گذشت درست را، نوکش

 .میشد او ي رهیخ شده، گرد يچشمها با ما ي همه بماند، کرد تعجب که پیت ي فرمانده

 راه چهار. بود العماره - بصره اتوبان حدود آن، يانتها و بود)هیعل اهللا سالم( رضا امام." 1 " »پد« از ات،یعمل شروع
 ي فرمانده! بود دشمن دست طرفترش نیا لومتریک چند با که اتیعمل یانیم ي منطقه تو افتاد یم باًیتقر خندق

 ».آورم ینم در سر من«: گفت پیت

 »چرا؟«

 »!اتهیعمل وسط که خندق راه چهار ن،یباش اتیعمل يابتدا دیبا خب د،یکن حرکت دیخوا یم روین با اگه شما آخه«

 

 یپاورق

 

 ،ینظام اصطالحات در اما شود، یم معنا ریمس و راه به شتریب که است یسیانگل اصطالح کی »پد« ي کلمه -1
 توسط که ندیگو یم ها یگرفتگ آب پرکردن به مجنون، یوشمال یجنوب ریجزا ي منطقه مثل یمناطق در خصوصاً

 ای و کشند یم آب يتو يا جاده ،يزیر خاك و يزیر شن با مثال رد؛یگ یم صورت یمصنوع طور به و یمهندس امور
 گفتند یم پد نهایا به که کنند یم درست پدافند يبرا یعیوس يجا
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 ...».شم یم مستقر نقطه نیا تو من حال، هر به«

 »خندق؟ چهارراه چرا:دمیپرس یم خودم از.کردم یم فکر یبرونس يآقا به هنوز شد، تمام که جلسه روز آن

 خوب ها بچه.میشد منطقه وارد یبرونس يآقا دستور به که میبود یچهارم ای سوم، گردان ات،یعمل روز صبح
 لشگر راست، سمت و بود) فیالشر فرجه یتعال اهللا عجل( عصر یول هفت لشگر ما، چپ سمت. بودند کرده يشرویپ

 .نصر پنج لشگر بود؛ ما لشگر هم وسط). هیعل اهللا سالم( نیحس امام

 ي همه دشمن.خندق راه چهار همان به شده محدود ها يشرویپ تمام میدیفهم.میآورد در سر که کار يتو و ته از
 .کرد یم مقاومت دیشد و جا آن بود کرده متمرکز را ستشین و هست

 راه چهار همان از. افتادم حرفش آن ادی و جلسه ادی.زد يا جرقه ذهنم تو ،یبرونس به افتاد که چشمم سرچهارراه،
 از کم کم. ختیر یم آتش يبدجور دشمن. شد یم متر ستیب تا پانزده حدود مان فاصله. کرد یم تیهدا را روهاین

 .کردند یم مقاومت دندان و چنگ با ها بچه. پاتک به کرد شروع چندم، بار يبرا و آمد رونیب یدفاع حالت

 آن تو یول.بفرستند برامان که میخواست میسیب با چندبار. دیکش یم ته داشت مهماتمان.گذشت یساعت چهار سه،
 یراحت به وما ما، يمتر پانزده ده، به بودند دهیرس عراق، ي ادهیپ نفرات یحت. نبود فرستادنش امکان د،یشد آتش

 لحظه هر اوضاع. طرفشان میکرد یم پرت نارنجک
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 .شد صادر ینینش عقب دستور هم باالخره.شد یم تر سخت

 »!یبرونس یحاج!يوا«:زد داد ها بچه از یکی ها، لحظه نیآخر تو. عقب میدیکش ،یجنگ اصول و کیتاکت يرو

 دیبا«: گفتم.حرکت یب و است خون غرق پاکش، کریپ و نیزم يرو است افتاده میدید م،یکرد نگاه که نیدورب با
 ».شده که طور هر عقب؛ میاریب رو جنازه میبر
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. خرابه یلیخ اوضاع«: گفت.نداد اجازه یول یفرمانده. گفتند یم را نیهم هم گرید يها یلیخ نبود، من حرف نیا
 ».نیش یم دیشه هم خودتون جلو، نیبر اگر

 .عقب میدیکش اندوه و حسرت ایدن کی با. بود ها لحظه همان من، يبرا جنگ، در ها لحظه ترن سخت دیشا

 ها بچه.بود مؤثر واقعاً گر،ید ي شده آزاد مناطق تیتثب تو پاکش، خون. برنگشت یبرونس دیشه ي جنازه هم آخرش
 .بماالنند خاك به بود، سرمست و یوحش یحساب که را، دشمن ي پوزه توانستند که گرفتند يا هیروح او شهادت از

 روشن برام ،)همیعل اهللا سالم( زهرا ي فاطمه حضرت خصوصاً ائمه، با یبرونس دیشه يمعنو ارتباط ات،یعمل از بعد
 و میتسل شهادتش با و شد، دیشه خندق، راه چهار یعنی گذاشت، انگشت نقشه رو که ییجا همان قاًیدق. بود شده تر

 .کرد ثابت را خود اسالم
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 سنگ یب قبر

 

 دیشه همسر

 و آمدم خودم به کم کم.کردم گم را پام و دست يا لحظه چند!کرد یم هیگر بلند بلند داشت یکس.دمیپر خواب لز
 .بود دهیخواب نیعبدالحس که ییجا است، هال يتو از صدا دمیفهم

 دمیفهم یوقت.خواند یم دارد يزیچ ،ییدعا مثالً و باشد، داریب زدم یم حدس. راهرو تو رفتم. کنار زدم روم از را پتو
 یم حرف) همیعل اهللا سالم( زهرا ي فاطمه حضرت با دارد دمید کردم، دقت که بعد. دمیترس اولش است، خواب

 به باشد، مرده جوانش که يمادر مثل. برد یم را دشیشه يدوستها اسم. هیشکا و کرد یم ناله زد، ینم حرف.زند
 دیبا من آخه شه؟ یم من نوبت یک پس! جان مادر رفتند همه اونا«:دینال یم هیگر يهو و يها تو و زد یم نهیس

 ».کنم چکار

 »!نیعبدالحس«:گفتم دستپاچه و هول. کند داریب هم را هیهمسا و در دمیترس. شد یم شتریب لحظه هر سروصداش

 بس از«:گفتم.بود اشک سیخ صورتش. دیپر خواب از کدفعهی گفتم، بلند را اسمش گرید بار چند.نشد عوض يزیچ
 جبهه، یرفت که
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 »؟يا منطقه فکر هم خواب تو گهید

 »!؟يکرد دارمیب چرا«: گفت ناراحت. آمد خودش به تازه انگار

 »!جا همه رفت یم صدات که يزد یم حرف بلند قدر نیا شما«: گفتم تعجب با

 داده دست از را یبزرگ گنج ییگو. کرد کز يا گوشه. رفتم دنبالش. اتاق تو رفت. سرش يرو انداخت را پتو
 »!؟يکرد دارمیب چرا آخه کردم، یم دل و درد یب یب با داشتم من«: دینال قبل از تر ناراحت.بود

 .دادم حق اش به او، يجا گذاشتم که را خودم. گرفت را وجودم همه غصه و غم.شد موضوع خبردار شستم تازه انگار

 جبهه یراه و نگفت يزیچ هم اش یمرخص آخر تا.نگفت يزیچ اورم،یدرب سر خوابش يتو و ته از خواستم شب، آن
 .شد

 بچه زودتر چه هر کرد یم يشمار لحظه.یمرخص آمد که مان،یزا به بود مانده يروز چهار سه،. بودم حامله وقتها آن
 .دیایب ایدن به

 کردن جور و جفت دنبال رفت خودش. یصندل کی رو نشاند مرا. مارستانیب میرفت اش یمرخص شب نیآخر باالخره
 :که کرد یم فیتعر خانم همان شهادتش، از بعد بعدها،. رفت نیعبدالحس با که بود همراهمان هم یخانم کی.کارها

 ».دیکن درست پرونده دیبا«: گفت یبرونس يآقا به مارستانیب پرسنل از یکی

 ».دارم عجله من که شده مانشیزا وقت اگه«: گفت اش به یبرونس يآقا
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 ».نه ای بشه، درست دیبا که پرونده آقا؟ هیحرف چه نیا«

 زودتر اگر منطقه، برم دیبا من ،ياخو نیبب«: گفت و داد او نشان. درآورد بشیج از مایهواپ طیبل کی یبرونس يآقا
 ».بده رتیخ خدا ،يبنداز راه رو کارم



٢٢٠ 
www.hamketab.ir 

 را یبرونس يآقا طور نیهم کهوی.ندازندیب راه را کارش زود که کشد یم او رخ به را جبهه دارد شما شوهر کرد فکر
 صبر خوب! بشه؟ یچ که یکن یم منطقه منطقه، یه! جبهه برن خوان یم همه«: گفت پرخاش با و عقب داد هل
 »...کنه چکار خواد یم زنت نیبب کن

 ».ارهیب در رو ادب یب نیا پدر که االنه«: گفتم باخودم. است چکاره یبرونس يآقا دانستم یم و بود جبهه پسرم من

 جلو رفتم زود. رونیب رفت و نگفت یچیه. نییپا انداخت را سرش آقا حاج دمید یول. بودم دیشد برخورد کی منتظر
 »بود؟ چکاره ،يداد هلش که ییآقا نیا یدون یم«: گفتم اش به آهسته و

. آره یم در رو تو پدر کنه، اراده اگه اون! چارهیب«:گفتم. است خورده جا کدفعهی بود معلوم کردو نگاه صورتم تو مرد
 ».ستنین يا عقده و توز نهیک يآدمها نایا که کن شکر رو خدا برو

 .عمل اتاق بردند عیسر مرا.کرد را خودش کار خانم همان يحرفها باالخره

 کنار مادرم آمدم، خودم به یوقت. دیکش طول یمدت د،یایب جا حالم تا.گرید اتاق کی يتو بردنم آمد، ایدن به که بچه
 »پسر؟ ای دختره«: دمیپرس ازش. بود ستادهیا تخت

 ».جان مادر دختره،«: گفت.کرد باز را اش خورده شکست و خسته صورت ،ییبایز لبخند

 »خوبه؟ حالش«
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 ».خوب خوب«

 »رفت؟ نیعبدالحس«: دمیپرس. داشت مایهواپ طیبل نکهیا ادی و افتادم او ادی کدفعهی

 ».بدن پس را طشیبل فرستاد نه،«:گفت

 »؟یچ يبرا«

 ».مونم یم فعالً گفت ،ینزن جوش که نیا يبرا بود، تو خاطر به«

 »کجاست؟ حاال پس«: دمیپرس. بودم شده خوشحال دل ته از.باشد توانست ینم نیا از بهتر برام يا هیهد چیه
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 تیمسؤول با که بده امضا رفته حاال نگذاشت؛ دکتر یول خونه، میببر رو بچه و تو شبونه، نیهم که خواست یم«
 ».ببره رو شما خودش

 جان، خاله خوب«: گفت و مادرم به کرد رو. دیپرس را احوالم و زد يلبخند.تخت کنار آمد. شد داشیپ بعد یکم
 ».خونه میبر آقا حسن مادر با که کن آماده رو خانم نبیز

 .رونیب میآمد مارستانیب از بعد، ي قهیدق چند.کرده انتخاب هم را بچه اسم دمیفهم. بودم من منظورش

 کند، پهنش خواست. يبخار کنار آورد و برداشت تشک کی. رختخوابها طرف دیدو زود خودش م،یدیرس که خانه
 ».گهید اتاق تو نیببر جانه، نیا«: گفت مادرم

 »؟یچ يبرا«: دیپرس

 ».آد یم مهمون جا نیا«: گفت مادرم

 »باشه؟ يبخار کنار که بهتر نبیز از یک اتاق؛ اون تو میبر یم رو مهمانها نداره، بیع«: گفت و کرد پهن را تشک

 ».خوره ینم سرما دخترم گهید ،يبخار کنار«: گفت.بغلم داد هم را نبیز. دمیکش دراز و تشک يرو رفتم
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 شیپ ،يایب تا خودم من بخون، رو نمازت برو شما خاله«: گفت مادرم به.شد بلند محل مسجد از صبح اذان يصدا
 ...».هستم نایا

. پاش يرو گذاشت م،یبود کرده قنداق که را بچه بعد، شب.بود يگرید ي عالقه اول، همان از نبیز به اش عالقه
 یوقت. بچه گوش تو گفت یم یچ دانم ینم. کردن زمزمه به کرد شروع طور نیهم. نبیز گوش کنار برد را دهانش

 که دقت! بود شده شیخ صورتش، به تاداف چشمم آن کی. خورد یم تکان دارد هاش شانه دمید آمدم، خودم به
 حال تو بگذار«: گفتم خودم به م،یبگو يزیچ خواستم.زدیر یم دارد ،يبهار ابر از باران مثل اشکهاش، دمید کردم،

 ».باشه خودش

 تو یکس نینگذار حمام، نیبرد شاءاهللا ان که رو نبیز«: گفت رفتنش، از قبل.جبهه رفت شد، روزه سه که نبیز
 ».بگه اذان گوشش

 »؟یچ يبرا«: گفتم
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 ».کنم یم کارو نیا برگشتم، که خودم«: گفت

 که بود نشسته نیزم رو هنوز.آمد نیعبدالحس که بود گذشته او عمر از روز هفده.حمام میبرد بار کی را نبیز
 ».حمام نیبرد رو بچه«:دیپرس

 ».بله«: گفتم

 »بگه؟ اقامه و اذان گوشش به یکس که نینداد«: گفت

 ».نه«

 نیببر رو بچه دوباره«: گفت مادرم به کرد، تازه ینفس و نشست یوقت
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 ».حمام

 .نشست يبخار يپا همان و بغلش تو گرفت را نبیز مغرب، نماز از بعد. شد غروب آوردند، و حمام بردند تا

 آرام آرام کرد شروع اول همان از! دیکش طول دوساعت کینزد دانم یم فقط.گفت یم نبیز گوش به چه دانم ینم
 !بود شده اشک سیخ او ي قنداقه و خودش راهنیپ بغلم، داد را بچه یوقت. ختنیر اشک

 ».ییجا میبر میخوا یم نیبش آماده زود«: گفت آمد برود، خواست یم فرداش که یشب. ماند ما شیپ روز دو

 »کجا؟«

 ».جاهاست یلیخ م،یبر میخوا ینم جا دو ،یکی«

 »ام؟یب منم«: گفتم. را هوا يسرد و کردم را نبیز فکر

 ».میببر دیبا هم رو خانم نبیز آره،«: گفت

 .افتاد راه م،یشد که سوار. فرمان پشت نشست خودش. بود گرفته نیماش کی

 .رفت آنها تک تک ي خانه. میداشت مشهد تو لیفام تا چند
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 برام.مینداشت آمد و رفت هم با سال چند که بود کرده يدیشد يدعوا انقالب، سرمسائل شان، یکی با ،یوقت کی
 بغل هم را نبیز که یحال در پا، بر طور همان م،یرفت یم جا هر! میرفت هم او ي خانه یحت شب، آن که بود بیعج

 م،یهست جبهه عازم شاءاهللا ان فردا ما«: گفت یم و دیپرس یم را احوالشان. ستادیا یم يا قهیدق چند بود، گرفته
 ».میبطلب يبود حالل گهید که میاومد

 يبرا لیفام ي خانه برود نداشت سابقه جبهه، برود خواست یم که وقت هر. کردند یم تعجب من مثل هم آنها
 .کرد یم نگرانم یحساب نها،یهم. ما ي خانه آمدند یم آنها معموالً. یخداحافظ
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 کنار؛ گذاشت را عجله گرید جا آن. بود) همیعل اهللا سالم(الرضا یموس بن یعل آقا مطهر حرم م،یرفت که ییجا نیآخر
 .آرامش با و نهیطمأن با شب؛ آن کرد یحال با ارتیز

 .کردم یم ازین و راز آقا با شه،یهم از تر گرفته و داشتم يگرید حال شب آن هم خودم

 طوافش یوقت. برد و گرفت هم را نبیز. داد طوافشان و حیضر دور برد یکی یکی را ها بچه نیعبدالحس ارت،یز بعد
 »م؟یبر«: گفت و من شیپ آوردش داد،

 ...».میبر«:گفتم

 .زدن حرف به کرد شروع بشنوم، من فقط که يجور ن،یماش يتو

 ».برگردم که ستین معلوم گهید منطقه، رم یم فردا شاءاهللا ان من«

 یم دیشه گهید دفعه نیا شاءاهللا، ان است مبارك نبیز قدم«: گفت. شد یم شتریب ام غصه و غم انگار لحظه هر
 ».شم

 یم که تو ؟يشد ناراحت چرا بابا، کردم یشوخ«: گفت د،یخند. شدم ناراحت دیفهم.ردیبگ ام هیگر بود مانده کم
 ...»کجا؟ ما کجا، شهادت. نداره آفت بم بادمجون یدون

 از. کردم) همیعل اهللا سالم(رضا امام خدمت رو شما سفارش امشب«: گفت.شمیپ آمد دند،یخواب که ها بچه خانه، يتو
 فقط ن،یداشت يزیچ یمشکل وقت کی اگر هم شما. بزنن يسر کی تون به و ندیبفرما لطف یگاه که خواستم آقا
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 ما کشور و شهر بینص که رو میعظ نعمت نیا قدر که دیکن یسع ن؛یبخوا کمک خودشون از و حضرت خدمت نیبر
 ».است واجب ،یآداب طور نیا تیرعا و هست یادب کی خودش که دینکن غفلت ارتیز از وقت چیه د،یبدون شده،

 یول کردم، یم حس را قتیحق يبو.زد ینم حرفها نیا از وقت چیه
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 .کنم قبول خواستم ینم هم ذره کی انگار

 صبح اگر برود، خواست یم که دفعه هر. نگذاشت کنم، داریب را ها بچه خواستم.شد رفتن ي آماده صبح، نماز از بعد
 دارشانیب نخواست چرا دانم ینم بار نیا یول. کرد یم یخداحافظ همه با و کرد یم داریب را شان همه بود، هم زود
 »!نداره برگشت گهید رم، یم دارم که یراه نیا«:گفت.کنم

 از.هیگر ریز زد کدفعهی که دیشن را پدرش حرف نیهم انگار. بود شده داریب خودش. حسن به افتاد چشمم کدفعهی
 .مادر و من م؛یافتاد هیگر هم ما اش، هیگر

 بم بادمجان بابا، يا«: گفت یم و دیخند یم کردم، یم هیگر من ای و بود، ناراحت مادر اگر رفتنش وقت شهیهم
 ».دیکن هیگر ستین خوب هم مسافر راه سر گذشته، نیا از نداره؛ آفت

 »!دیکن هیگر وقتشه، حاال«: گفت یم. نشد مانع بار نیا یول

 هم قرآن ریز از يسر نیا.باهاشان کرد یخداحافظ و دشانیبوس یکی یکی. شدند داریب خواب از همه ها بچه کم کم
 .رفت و کرد ارتشیز و دشیبوس فقط.نشد رد

 .شد یم روزه ستیب نبیز رفت، او که روز آن

 یوقت.بود سه و شصت صدیس هزارو ماه اسفند د؛یع به بود مانده يروز چند ه،یهمسا ي خانه زد زنگ که بار نیآخر
 »؟يآ یم یک«:دمیپرس
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 شدن، دیشه که بود سالشون پنج و ستیب) هیعل اهللا سالم( جواد امام ؟يآ یم یک یگ یم هم هنوز«:گفت و دیخند
 یم شهادتت خبر یک ؟یش یم دیشه یک بگو ؟يآ یم یک یپرس یم باز! کردم عمر شانیا از شتریب یلیخ االن من
 »آد؟

 ».نداره آفت بم بادمجان گفتم؛ یم که همون بابا، کردم یشوخ«:گفت.گرفت ام هیگر

 ».ادیب در صداش که کن يکار هی«: گفت.تلفن يپا بودم برده هم را نبیز

 ...».سالمه من نبیز که شد راحت المیخ حاال خوب،«: گفت د،یشن که را صداش. انداختم اش هیگر بود، جور هر

 تلفن یول گفت، یم»یب یب« با زدن حرف و) هایعل اهللا سالم(زهرا ي فاطمه حضرت ارتیز از ییزهایچ روز، آن
 ." 1 " ستیچ انیجر دمینفهم یحساب و درست و کرد یم خش خش

 زیچ همه. داشتم یبیغر حس. رونیب میآمد هم با. بود همراهم هم حسن.گذاشتم را یگوش شد، تمام که صحبتمان
 .کنم باور خواستم ینم من یول. کرد یم او رفتن از تیحکا

 خودش. زد یم زنگ شد، یم وقت هر ،یاتیعمل هر تو. بودم تلفنش منتظر آن هر دم،یشن که را بدر اتیعمل خبر
 ».میهست لحظه نیا تا«: دیبگو و بزند زنگ که فرستاد یم را گرید یکی د،یرس ینم هم

 به انتظارم بزند، تلفن که کردم یم فردا و امروز یه. شد تمام اتیعمل

 

 یپاورق

 

 مکان و زمان ،)هایعل اهللا سالم( يکبر ي قهیصد حضرت که است مشهور شیهمرزمها تمام نیب انیجر نیا -1
 اش رزمنده يرفقا به یبرونس دیشه مرحوم که بود یآفتاب هیقض نیا قدر آن و. بودند فرموده او به را شهادتشان

 دیکن شک ام یمسلمان به نشدم، دیشه جا فالن و خیتار فالن در من اگر: بود گفته
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 ...آمد خبر هم باالخره.دینرس ییجا
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 .دیکش زجرها بابتش که ییآرزو.بود دهیرس آرزوش به

 1 " مینگذار سنگ قبرش يرو بود کرده تیوص یحت.داشت را شیآرزو که يزیچ بود؛همان شده مفقود اش جنازه
 نام یب قبرش) هایعل اهللا سالم( زهرا ي فاطمه حضرت مادرش، از تیتبع به خواست یم. میسیننو هم را اسمش و. "
 .باشد نشان و

 .چهار و شصت و صدیس هزارو بهشتیارد نهم بود، يبهار روز کی م،یکرد عییتش شهر يتو را روحش که يروز

 

 یپاورق

 

 گذاشت سنگ قبر يبرا و کرد اقدام خودش دوستان، از یشخص راًیاخ اما م؛یکرد عمل تیوص نیا به هم ما -1
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 پدر خداحافظ

 

 یبرونس ابوالحسن

 کنم، صحبت باهاش گرفتم یم مادرم از را یگوش تا بود؛ وضع نیهم ه،یهمسا ي خانه زد یم تلفن جبهه از بار هر
 یکن یم هیگر چرا«: گفت یم.نداشت که نداشت دهیفا رم،یبگ را خودم يجلو کردم یم کار هر. هیگر ریز زدم یم

 »پسرم؟

 ...».رهیگ یم ام هیگر کنم، چکار«: گفتم یم ناله و هق هق با

 و کرد سرش چادر. شد بلند جا از مادر. آمد صدا به بار چند خانه زنگ کهوی. بود زمستان سرد روزها از یکی روز، آن
 با نیهم يبرا هم هیهمسا زن.زده زنگ جبهه از بابا دانستم یم وقتها طور نیا. دنبالش هم من. رونیب دیدو زود

 .زد یم زنگ بار چند و آمد یم عجله
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. داشتم يگرید يهوا و حال من. صحبت به کرد شروع.برداشت را یگوش مادرم اول شهیهم مثل.یگوش يپا میرفت
 .کنم هیگر نداشتم دوست انگار قبل، يها دفعه مثل یول بود، گرفته دلم

 قبل، يها دفعه عکس بر.ردینگ ام هیگر نداشتم نیقی هم لحظه آن تا. من به داد را یگوش.شد تمام حرفهاش مادرم
 زدم حرف باهاش و دمیپرس را احوالش دادم، جواب را پدرم گرم سالم
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 او با هیگر بدون من و بزند زنگ ازجبهه که نیا. داشتم را او حال هم خودم. کرده تعجب دیفهم شد یم مادر نگاه از
 ادی قرآن گهید که دونم یم«: گفت. کرد یم فرق قبل يها دفعه با هم پدرم يحرفها.نداشت سابقه بزنم، حرف
 خودت نبودم اگه دم، یم بهت خودم که بودم من اگر است؛ هیهد یعنی توست، مال کمد، يباال قرآن اون ،یگرفت
 ».بخون شهیهم و بردار

 خالصه باش، انقالب از قبل ينوارها و یسخنران ينوارها مواظب ،یباش من يکتابها مواظب«:داد ادامه و کرد یمکث
 ».توئه با تشیمسؤول پسرم، یکن ينگهدار دیبا تو رو نهایا

 یم تیوص داشت ییگو ها لحظه آن که فهمم یم حاال. زد هم گرید يحرفها. دیگو یم را نهایا چرا دانستم ینم
 »؟يندار کار«: گفت یوقت.کرد

 »؟يآ یم یک«: دمیپرس

 ».آم یم شاءاهللا ان«: گفت

 .دیپرس مرا سؤال هم او. مادرم دادم را یگوش. میکرد یخداحافظ هم با

 »؟يآ یم یک«

 موج یناراحت و غم لحنش تو. کرد یخداحافظ ازش بعد یکم. هم تو رفت یلیخ که گفت یچ اش به پدر دانم ینم
 چرا تو: گفت« »گفت؟ یچ ،يآ یم یک یگفت بابا به«: دمیپرس ازش. رونیب میآمد هم با.گذاشت را یگوش. زد یم

 ».یش یم دیشه یک بگو ؟يآ یم یک یگ یم زنم یم تلفن من وقت هر

 ».پسرم کرد یم یشوخ بابات«: وگفت دیخند زور به انگار شدم، ناراحت دید یوقت

 من خواست ینم اما است، ناراحت یلیخ هم خودش بود معلوم
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 .بفهمم

 »!نگرفت؟ ام هیگر بار نیا شد چطور«:دمیپرس یم خودم از خانه، میرفت یوقت

 .آوردند را پدرم شهادت خبر که يروز بدر، اتیعمل از بعد روز چند دم؛یفهم بعد روز چند را رازش

 .بود آخرش تلفن تلفن، آن
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 آماده گردان

 

 اخوان دیمج

 به کرد شروع منطقه، برگشت که نیهم. یمرخص بود رفته یبرونس يآقا. بدر اتیعمل به بود مانده يروز چند
 .اتیعمل يبرا پیت تدارك

 یم فکر يزیچ به داشت انگار و نییپا بود انداخته را سرش.میبود نشسته یچادرفرمانده تو هم با روز کی
 ».منه آخر اتیعمل گهید اتیعمل نیا اخوان«: گفت. شد رهیخ چشمهام تو راست کدفعهی.کرد

 دیبا هم حاالها حاال ن،یبود اتیعمل تو سرتون يموها ي اندازه شما آقا؟ حاج هیچ حرفا نیا«: گفتم. دمیخند
 ».نیباش

 ».آخره اتیعمل گفتم، که همون«

 ».نیزن یم شهادت از حرف شهیهم شما«

 »کنن؟ چکار ها بچه ن،یبر شما نکرده يخدا اگه«:گفتم یخاص جور. کردم مکث
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 ...».منه يآخر اتیعمل دونم یم که دمید يزیچ من. حرفه ،یگ یم که نایا ي همه«: گفت خونسرد و آرام

 اتشیروح.داد گوشه يجور نیا هم گرید دوبار ،یکی روز، آن از بعد
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 هیقض نیا رو داره یلیخ یحاج«: گفتم خودم با. شدم کنجکاو یلیخ حساب نیهم رو. بودم شناخته خودم حد به را
 »...واقعاً نکنه کنه، یم مانور

 از اش همه که شده یچ شده؟ خبر چه یحاج«: دمیپرس. کنار دمشیکش داشت، يگرید يهوا و حال که روز کی
 »؟یزن یم حرف شهادت

 »شده؟ یچ بگو ینیحس و راست«: دادم ادامه. کرد یم نگاهم

 هق خورد، یم تکان طور نیهم شیها شانه. زدیبر اشک فقط که نبود يجور! دیشد یلیخ گرفت، اش هیگر کدفعهی
 ».دمید خواب رو مادرم ش،یپ شب چند«: کرد ناله. بود بلند هم هقش

 به کرد اشاره. برد یم اسم مادر لفظ به را شانیا شهیهم. بودند) هایعل اهللا سالم( زهرا ي فاطمه حضرت منظورش
 ».يایب دیبا: فرمودند من به شانیا که بودم دهیخواب چادر نیهم تو«: گفت. یفرمانده چادر

 .»شاءاهللا ان جنگ آخر که بوده نیا یب یب منظور دیشا آقا، حاج«:گفتم. صورتش به دوختم را نگرانم نگاه

 ».شم یم دیشه من اتیعمل نیهم تو! ستین حرفها نیا نه،«

. گرفت آرام یکم اش هیگر. بود او رفتن بکنم، خواستم ینم هم را فکرش که يزیچ تنها.بودم مانده مبهوت و مات
 دیبا شه، یم تموم کنم، یزندگ یخاک نیزم رو تا کردن مقرر برام که یمهلت ات،یعمل نیا تو مطمئنم«: داد ادامه

 ».برم

 .زد یم حرف محکم و جمع خاطر

 شود یم دیشه اتیعمل نیا در که کردم نیقی
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. برود ییجا خواهد یم زدم حدس. اتیعمل به بود مانده يروز سه دو، هست ادمی. من به سپرد را کار تا چند روز آن
 ».کنم کوتاه رو موهام برم خوام یم«: گفت! دمیپرس ازش را نیهم

 .کرد یم شتریب را اضطرابم ها نیهم.یسلمان برود اتیعمل از قبل نداشت سابقه

 .هم را ششیر بود، کرده اصالح را سرش برگشت، یوقت

. داد یم هم عطر يبو بود، تنش يزیتم فرم لباس آمد، یوقت. حمام رفت. گذاشت تمام سنگ گرید اتیعمل شب
 با شهیهم. برسد خودش به طور نیا و بپوشد، سپاه فرم لباس ات،یعمل از قبل هم آن منطقه، تو نداشت سابقه اصالً

 »شده؟ خبر چه آقا حاج«: گفتم. کردم یم نگاهش بر و بر طور نیهم. بود یجیبس لباس

 »؟یکن یم سؤال چرا ،یدون یم که تو«: گفت یخاص جور. زد لبخند

 م،یشد یم کترینزد اتیعمل هرچه. کنم یم گم دارم را یمهم زیچ کردم یم فکر اش همه.بود گرفته يبدجور حالم
 .شد یم تندتر قلبم طپش

 میبود رفته لومتریک چهل ،یس. اش یآب ي منطقه مخصوصاً. ریگ نفس و بود مشکل ياتهایعمل آن از بدر، اتیعمل
 چهارراه طرف میکرد يشرویپ هم جا آن از. میشد مستقر حساس ي جاده کی تو فرات، و دجله طرف آن. آب داخل
 شده معنا تمام به دشمن.عقب میزد را ها یعراق و. " 1 " خندق

 

 یپاورق

 

 شد معروف »شهادت راه چهار« به چهارراه، نیا بعدها -1
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 ما آن، از بعد و را، یاتیح ي جاده آن هم بعد رد،یبگ را چهارراه بود کرده جزم را عزمش. يریزنج ي وانهید کی بود
 .آب يتو زدیبر را
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 ینم آرام آن کی.داشتم را سرکنده مرغ کی حال ات،یعمل يها قهیدق تمام تو. شد یم دتریشد لحظه هر يریدرگ
 یم چگونه و رود، یم یک بدانم خواستم یم. بود مهم برام تّشیشخص. بودم یحاج شهادت منتظر لحظه هر. گرفتم
 ." 1 " کرد یم جابیا هم را نیهم ام فهیوظ.رفتم یم شیپا به پا رود؟

 ».اریب بردار عقب از رو آماده گردان برو اخوان«: گفت و من به کرد رو کدفعهی کار، ي بحبوحه تو

 »ت؟یموقع نیا تو آقا حاج«:گفتم عیسر.ام کله سرو رو ختندیر آب تشت کی انگار

 ها بچه کار ن،یسنگ يپاتکها نیا با ،يارین رو گردان اگر«: گفت. کند عوض را دستورش داشتم دوست وجود تمام با
 ».شه یم مشکل یلیخ

 ».اریب رو گردان برو شما«: داد ادامه. کرد دشمن طرف به ینگاه

 بروم شوم، موتور سوار جا آن از. یخشک برسم تا بروم قیقا با لومتریک چهل ،یس من که نیا یعنی ،»اوریب را گردان«
 .دیکش یم طول ساعت چهار سه، حداقل خودش،. برگردم را ریمس نیهم رو،ین گردان کی با وقت آن. پادگان

 باهاش. نداشتم يا چاره. بودم جواب منتظر. کرد یم نگام داشت. شوم جدا یحاج از گذاشت ینم یبیغر حس
 .شدم جدا ازش و کردم یخداحافظ

 نیآخر با. شدم قیقا کی سوار. آب لب رساندم را خودم عیسر
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 انگار من یول. باشد يا حادثه آبستن بود ممکن لحظه هر. جلو رفتم یم و شکافتم یم را آبها بود، ممکن که یسرعت
 چه هر خواستم یم. افتد یم یاتفاق داشتم نیقی. بود شده او وجودم ي همه ییگو. بودم داده دست از را ارمیاخت

 .ششیپ برگردم زودتر
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. بود روشن. بودند کرده فیرد برام موتور کی جا آن. دیکش طول چقدر و اسکله يپا رساندم را خودم چطور دمینفهم
 .دادم گاز و روش دمیپر

 خط به را ها بچه. آب طرف آن میدیرس تا میبرگشت را ریمس همان. بود حرکت ي آماده گردان، پادگان دمیرس یوقت
 .راه چهار به رو هم جاده از ،یاتیح ي جاده سمت میافتاد راه »دو« با. کردم

 یم گردان يجلو.مینداشت فاصله راه چهاره با شتریب لومتریک سه دو،.بود گرفته را وجودم ي همه اضطراب حاال،
 »اخوان؟ ير یم کجا«: زد داد دشمن، آتش يصدا سرو تو. گرفت را جلوم لشکر يها بچه از یکی کهوی. دمیدو

 ».گهید چهارراه میر یم! ه؟یسؤال چه نیا«

 ».دینر جلوتر نیا از ،يبر خواد ینم«

 »!چرا؟«: دمیپرس رون،یب بزند کاسه از خواست یم که ییچشمها با

 ».گرفته رو چهارراه عراق ،يبر شه ینم جلوتر«

 جا اون همه نایا جاست، اون يدیوح جاست، اون یارفع! جاست اون یحاج گرفته؟ رو چهاراه يجور چه«: گفتم
 »!هستن

 ».رفتن شون همه«: گفت نیوغمگ ناراحت. نییپا انداخت را سرش

 ».اریب رو گردان برو: گفت یحاج خود نکن، یشوخ بابا!رفتن؟ شون همه یچ یچ«:گفتم

 عقب، نیایب میکرد اصرار یهرچ رفتن، همه شیپ ساعت مین«
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 تلفات دشمن از یکل کردن؛ یم مقاومت و بودن گرفته رو سرچهارراه یتاهالل دو همون آخر ي لحظه تا.ومدنین
 ».ریاس ای شدن دیشه ای حتماً حاال....  یول سوزه؛ یم شیآت تو داره هنوز زدن، اونا که رو ییتانکها گرفتن،

 »!اسارته؟ اهل یحاج مگه! شدن؟ ریاس رو یچ یچ«: زدم دادم نداشتم، یعیطب حال

 را خودم. سرگرفتم پشت از که بودم نرفته یقدم چند. چهارراه طرف به دن،یدو کردم شروع. شد طاق طاقتم آن کی
 .شوم خالص دستش از که زدم یم آسمان و نیزم
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 »!یبرونس یحاج ؟یفهم یم بود، یبرونس یحاج اون ارم،یب دیبا که رو یحاج ي جنازه باالخره! کن ولم بابا«

 ».ندارد يا دهیفا هم شدنت دیشه ،یش یم دیشه خودتم جلو يبر اگر نداره، یراه چیه جون آقا«

 ینم ابد تا انگار. عقب بردنم. کمکش آمدند هم گرید نفر سه دو،. نشدم فیحر آخرش کندم، را دستم بار چند
 .بشوم آرام خواستم

 دمیدو. برگشت چهارراه از که بود ينفر نیآخر دیشا. دیرس راه گرد از. " 1 " یقانع یعل کهوی دار، و ریگ نیا تو
 .طرفش

 »!خبر؟ چه یعل«

 ».رفت یحاج«:گفت دار بغض و نیسنگ

 .کردم بلند را صدام

 »!رفت؟ یحاج که يدید خودت تو«

 ».دمید خودم من آره،«

 لباس کدوم با رو؟ یحاج يدید يچطور«: گفتم. شدم یم مطمئن دیبا
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 »بود؟
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 دنبالم هم ایعراق اومدم، یم زیخاکر از داشتم من. بود تنش فرم لباس دم،ید خودم جون بابا«: گفت ناراحت و خسته
 یبرونس یحاج هیشب یلیخ. تنشه فرم لباس و افتاده يدیشه کی دمید ن،ییپا اومدم زیخاکر از که لحظه کی بودن،

 ».بود افتاده طرفتر اون قدم چند هم يدیوح ؛یحاج خود خودشه، دمید برگردوندمش، یوقت بود،

 »!شده؟ دیشه یحاج یمطمئن«:دیپرس یکس

 چیه اصالً یعنی شده، دیشه دم در بود معلوم بود، خورده خمپاره ترکش سرتاسر بدنش، چپ طرف مطمئنم، آره«
 ».دهینکش يدرد

 چهره به اندوه و غم گرد بعد یکم. بود مدرك حرفش. داشت یقانع لشکر، تو را سمت نیتر مهم گفت بشود دیشا
 .بود نسشته لشکر تمام ي

 شان هیروح بخورند، ضربه که نیا يجا ها، بچه.کرد کار یلیخ اش، یزندگ دوران مثل هم یبرونس دیشه شهادت
 ».میکن حفظ رو جاده نیا دیبا شده، که هم دندون و چنگ با«: گفتند یم. بود شده تر يقو

 ».میکن حفظ رو جاده همان از ما آمد و رفت تمام

 دشمن.بود یحتم مان شکست مش،یداد یم دست از اگر که بود يمتر پانزده ده، جاده همان از ما آمد و رفت تمام
 یم کوپتریهل با شد؛ یم دتریشد لحظه هر آتشش.آب يتو زدیبر را ما که بود گرفته کار را ستشین و هست ي همه
 جزم را عزم یول ها بچه.کرد یم پاتک مرتب ن،یجناح از.گرفت ینم آرام آن کی اش، توپخانه و اندازها خمپاره زد،

 دیشه خون که هست يا جاده جاده، نیا«:گفتند یم. ندهند دست از را جاده بودند کرده
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 ».شده ختهیر خاطرش به یبرونس

 .افتاد نفس از شب. میکرد دفع را دشمن يپاتکها تمام شب تا.میدیفهم یم حاال را آماده گردان آوردن حکمت

. اورندیب را شهدا ي هیبق و یبرونس دیشه جنازه بروند خواستند یم.بودند آمده نفس به تازه انگار ما، يها بچه
: گفت. میگرفت.میریبگ تماس لشکر ي فرمانده با شد قرار. دیکش کیبار يجا به کار. شدند ینم یراض یول ها فرمانده

 به فقط ن،یبر اگر ن،یدار راه چهار سر دیشه تا چند دونه یم چون شماست منتظر االن دشمن ست،ین صالح اصالً«
 ».شه یم اضافه ما يشهدا تعداد
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 .میگذاشت جگر يرو دندان بود، یمتیق هر به

 ربارهاشانیت با تنها نه.بود درست لشکر فرمانده حرف م؛یکرد ییبازجو ازشان.میگرفت ریاس تا چند شب، آن يفردا
 نیهم بودند، نکرده دایپ وقت نیم کاشتن يبرا یعنی.بودند ختهیر نیم هم را ها جنازه دور تا دور بودند، منتظرمان

 !نیزم يرو بودند ختهیر نیم طور

 االثر مفقود) هایعل اهللا سالم( زهرا ي فاطمه حضرت مادرم، مثل دارم دوست«: گفت یم بارها.کند رحمتش خدا
 ».باشم

 .میکرد عییتش مقدس مشهد تو را پاکش روح. " 1 " بعد ماه سه دو،.بود شده آورده بر آرزوش
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 یادماندنی به شب آن

 

 دیشه همسر

 بار. گذشت یم نیعبدالحس شهادت از سال ازدهی. دارد را خودش خاص مشکالت کم، حقوق با يدار خانه و یزندگ
 مانده من دمید آمدم، خودم به یوقت. کرد یم ینیسنگ دوشم رو قد، میقدون ي بچه تا چند کردن بزرگ و ،یزندگ

 که بود یمشکل دشوار، طیشرا آن تو دهم،یع شدن کینزد. میداشت هیهمسا و لیفام به که ییقرضها مشت کی و ام
 .کرد یم ییخودنما همه از شتریب

 از یبعض. کرد یم مشغول خودش به را فکرم ي همه یگاه ها، قوله و قرض ادی و گذشت یم طور نیهم روزها
 خرجها يجلو و داشتم قناعت به یسع هرچه.نشد آنها دار عهده دیشه ادیبن که بود یبرونس دیشه خود مال قرضها

 .بدهم هم را قرضها بخواهم که برسد چه کردم یم اداره زور به را خودمان شد؛ ینم هم باز گرفتم، یم را
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 ).هیعل اهللا سالم( رضا امام بهشت کشاند مرا یدرماندگ و يناچار انگار روز، کی

 دل و درد و هیواگو به جور نیهم نشستم.یبرونس دیشه سرخاك رفتم
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 تمیاذ قرضها نیهم همه، از شتریب ،یگذاشت تنها مشکالت کوه کی با و ها، بچه نیا با منو و یرفت شما:گفتم.کردن
 ».کنه یم

 خوب یلیخ بشم، راحت قرضها نیا از يطور کی شد یم اگه«: داد ادامه آرزو و دیام ایدن کی با و دمیکش یآه
 ...».بود

 .شوم خالص قرضها نیا نید از که شود جور یسبب خواستم یم هم فقط. زدم حرف ادیز باهاش

 .بود داده دست ام به یبیعج آرامش م،یایب خواستم یم یوقت.کردم هیگر نیعبدالحس سرخاك یکل روز، آن

 و جمع رو خونه بر و دور«:گفتم دستپاچه. زدند زنگ خانه، بودم نشسته ها بچه با ،." 1 " دیع امیا تو بعد، هفته
 ».مهمونه حتماً د،یکن جور

 و دست یحساب بود معلوم. بود شده رو آن به رو نیا از شیهوا و حال برگشت، یوقت. کند باز را در رفت حسن
 »!آقا!....آقا«: گفت من و منّ با. است کرده گم را شیپا

 و شد شتریب جانمیه دم،ید که يزیچ از. رونیب رفتم زود. افتاده یاتفاق حتماً کردم یم فکر.بودم مانده مبهوت و مات
 !نه کمتر

 زبان لکنت با. کردند سالم مهربان و گرم یلیخ.تو اند آورده فیتشر اطیح در از يرهبر معظم مقام شدکه ینم باورم
 .تو ندیبفرما کردم تعارف کنم، وصفش توانم ینم که یجانیه با و کنار رفتم در يجلو از.دادم جواب
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 .ماندند خانه رونیب و اطیح تو محافظها، ي هیبق. داخل آوردند فیتشر گرید نفر چند با خودشان

 و منتظره ریغ بود، رمنتظرهیغ ما ي همه يبرا آمدند، یفاتیتشر چیه بدون و یقبل اطالع بدون انقالب، رهبر که نیا
 .ینکردن باور

 .میکرد استفاده محضرشان از ساعت کی کینزد

 گوش غرق ها بچه. " 1 " برامان کردند صحبت داشتند، یبرونس دیشه از که یخاطرات از یکی از شان،یا شب آن
 یشاتیفرما جدا- جدا کدام، هر به و دندیپرس جداگانه را کدامشان هر حال آقا،.بودند شده لذت غرق و دادن،

 .داشتند

 مهربان، يپدر حضور از بلکه کردند، ینم یمیتی احساس تنها نه ها بچه ها، لحظه آن تو میبگو توانم یم جرأت به
 .بودند دلگرم و شاد

 ي هیقض و افتاد من دل به هم اتفاقاً و شد، ما مشکالت از صحبت اتفاقاً حرفها، يالبال ،یماندن ادی به شب آن در
 .گفتم يرهبر معظم مقام خدمت را قرضها

 .شد حل شان مسأله زود یلیخ کردم، یم را فکرش که آن از زودتر و تر راحت
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 وصلت
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 دیشه همسر

 یمشکل که دفعه هر مخصوصاً. ام دهید را خوابش بارها.گذرد یم نیعبدالحس شهادت از یسال چهارده زده،یس
 ینم حل مشکل دارم نیقی نم،ینب خواب در را او تا گرید که شده یعیطب مسأله نیا يطور. ردیگ یم را بانمانیگر

 .است شده يعاد شانیبرا گرید و اند کرده عادت موضوع نیا به هم ها بچه. شود

 .کرد یم تمانیاذ یحساب مشکل تا چند. میشد بانیگر به دست مشکل تا چند با ،." 1 " يمهد پسرم ازدواج سر

 به بود مانده يروز چهار سه،. میبود گذاشته را مدارها و قرار و میبود کرده را صحبتها ي همه دختر، ي خانواده با
 یم و من وقت سر آمدند یم همه از اول شدند، یم داریب خواب از که صبح هر قبل، روز چند از ها، بچه. عقد
 »؟يدیند خواب رو بابا«: دندیپرس
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 ».دمیند خواب نه،«: گفتم یم ناراحت و کسل. بودم پکر هم خودم

 ».دهیند خواب رو بابا مادر چون ره،یگ ینم سر وصلت نیا پس«: گفتند یم یجمع خاطر با هم آنها

 .مینداشت رفعشان به هم يدیام و میکرد یم نرم پنجه و دست هنوز مشکالت با

. دورش هم ها بچه و بود نشسته بایز یلیخ اتاق کی تو.دمید را نیعبدالحس خواب باالخره عقد، از قبل شب دو
 آن با. داشت ییها نوشته توش که بود کاغذ ورق کی ن،یعبدالحس يجلو. بودم دهیند عمرم به را جا آن هیشب

 .داد ها بچه نشان و کرد امضا را ورقه نییپا دمید کدفعهی. انداخت کاغذ به ینگاه اش، ینوران و جذاب يچشمها

 »د؟یکن فرار ها بچه دست از دیخوا یم«: گفتم رون،یب برود اتاق از شد بلند
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 ».کنم ینم فرار نه،«: گفت آرام و دیخند

 ».دمید خواب رو بابا«: گفتم شان به و کردم داریب خواب از را ها بچه زود. بود صبح اذان کینزد. دمیپر خواب از

 »؟يدید یچ بگو! حالت به خوش«: گفتند یم نشناخته، پا از سر. گرفتند را برم و دور چطور دمینفهم

 خواد ینم گهید ره،یگ یم سر وصلت نیا پس«: گفتند یخوشحال با. کردم فیتعر براشان را آن يامضا و ورقه انیجر
 ».يبخور غصه

 ».شده تر خوشحال همه از حاال که خورد، یم غصه يمهد«: گفتم یشوخ به

 محضر تو که آمدم خودم به یوقت. شد حل چطور مشکالت دمینفهم هم آن از بعد.شد تمام مان غصه هم واقعاً
 .خواند یم را تازه عروس و يمهد يعقد ي خطبه داشت عاقد، يآقا و میبود
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 نایا«: گفتند یم یتوک و تک دشمن، و دوست تو.نشدند قبول و ماندند کنکور پشت بزرگم، دختر و نیحس سال آن
 »!نشدن قبول کنکور تو که بهیعج دارن، که هم هیسهم و هستن دیشه فرزند

 .زدند یم شین زبانشان با و زدند یم هم يگرید يها طعنه است، شتریب شان یفضول که ییآنها از یبعض

 ییجا به که بودند، کرده را تالششان ي همه. دندیکش یم زجر ها بچه من، از شتریب. گرفته و بودم ناراحت یحساب
 .نداشتند بعد سال کنکور به يدیام گرید ییگو. دینرس

 نیهم. نشستم قبر يپا یمدت و خواندم يا فاتحه.یبرونس دیشه مزار سر رفتم که بود يا جمعه شب روزها، همان
 تو ها بچه نشدن قبول از م،یایب خواستم یم یوقت. زدم یم حرف زمزمه، به و کردم یم دل و درد روحش با طور

 ." 1 "! نبیز جان و یدان یم شما«:گفتم اش به و کردم تیشکا کنکور
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 قبول گهید امسال هات بچه که بخواه) هایعل اهللا سالم( زهرا ي فاطمه حضرت از بخواه، خدا از خوبه، جات که شما
 ».بشن

 انگار یقبول به ها بچه دیام که بود بیعج بعد، یمدت و ماند، ینم اثر یب دعام داشتم نیقی ،یقبل يها تجربه به بنا
 ي رتبه با هم آن دوشان، هر بعد، سال کنکور.خواندند یم درس يادتریز پشتکار و عالقه با.بود شده شتریب یلیخ

 .افتادند مشهد دانشگاه تو هم ییدوتا.شدند قبول خوب،

 .دیشه تیعنا نظر جز دانستم، ینم يزیچ را نیا
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 یبرونس نیعبدالحس حاج اسالم، دیرش سردار ي تنامهیوص از ییفرازها

 خداوند ام، برداشته خدا راه در که ییقدمها نیا دوارمیام ام؛ مانده قدم ثابت و ام مودهیپ را راه نیا باز چشم با من
 .دهد نجات جهنم آتش از را ما و بدهد قرار خودش درگاه قبول را آنها

 استمداد قرآن از دیبا.دیبده قرار تان یزندگ سرمشق را یآسمان کتاب نیا و دیکن گوش قرآن به خوب فرزندانم،
 .دیباش) فیالشر فرجه یتعال اهللا عجل( زمان امام به متوسل و دیریبگ مدد قرآن از دیبا و دیکن

 .نکند یپنهان رسوخ شما به طانیش تا دیکن زمزمه را قرآن اتیآ شهیهم

 ي کلمه دانیشه ي درباره دیبا شرو،یپ اجتماع در است، فتادهین جا شما يبرا شهادت که یمردم يا نادان، مردم يا
 .»رزقونی ربهم عند اءیاح بل«د؛ینما یتجل شکوه با آنان اتیح و شود ساقط ها شهیاند از و زبانها از اموات



 یشرع فیتکل کی نیا گفتند ست،ین لطف من يبرا یفرمانده

 .کردم قبول »منکم االمر یاول و الرسول عوایاط و اهللا عوایاط« اساس بر من د؛ویبکن قبول دیبا است،

 راسختان عزم بر و دیکن تحمل د؛ید دیخواه انیز نادان مردم از منکر، از ینه و معروف به امر راه نیا در مسلماً
 .دیباش داریپا
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