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 ٣ فرمانده جديد

  مرد داستان ما
  

ـ  يانيجيبسـ . ان لشگريجيپدر احمد شده بود پاتوق بس ي آن روزها خانه ـ ه ك ا ي
آخـر چنـد   . رفتند يدادن به خانوادة احمد به آنجا م يا دلداريگرفتن خبر و  يبرا
ـ  ييروهـا يگذشت؛ ن يروها از لبنان ميه از برگشتن نكشد  يم يروز ه بـا حملـة   ك
 يه، به فرمان حضرت امام و با فرماندهيان سوريها به لبنان و مواضع نظام يلياسرائ

ـ مت يشور عزكآن ه و لبنان به يبه مردم سور كمك ياحمد، برا ا  . رده بودنـد ك امـ
  .نبود يهنوز از احمد خبر

ما يان هواپكپل يروها را تا پايده بود؛ احمد همة نين خبر به گوش همه رسيو ا
ـ رده بود و خـودش بـه همـراه    كبدرقه  و  ياس خبرگـزار كـ اردار سـفارت، ع ك
 ظهـر . روت شـده بـود  يران در بيسفارت ا يها راهيشكن سريآخر ياش، برا راننده

سـتگاه پسـت   يا يكه به سفارت برسند، در كنيش از اي، پ1361ر يروز چهاردهم ت
، توسط شبه يكپلماتيت ديرغم داشتن مصون يو عل. متوقف شدند يست و بازرسيا

  .ر شدنديدستگ 1يان مارونينظام
ـ  يه آنها به زودكد بودند ين اميآن موقعها، همه به ا ا از آن  . شـوند  يآزاد م امـ

و مردم، چشم انتظـار  ) ص(اهللا محمد رسول 27ر كان لشيجيتمام بسروز تا به حال 
  .ل هستنديم اسرائيمرد داستان ما و دوستانش از چنگال رژ يآزاد

  

                                                 
ان يحيفـة مسـ  ين طايبزرگتـر . انيعيان، اهل سنت و شيحيفة مسيطا: ل شده استكيفه تشيلبنان از سه طا. 1

ار يدر اختشور لبنان كاز زمان استقالل  يو اقتصاد ي، نظامياسيشتر قدرت سيه بكها هستند  ي، مارونيلبنان
 .، وزارت دفاع و جنگ آنان نام بردياست جمهوريتوان از پست ر يبه عنوان مثال، م. آنها بوده است



 ۴ فرمانده جديد

 يابـان مولـو  يل خيداسـماع يا آمد؛ در محلة امامزاده سيبه دن 1332احمد در سال 
  .تهران

 يقلب يناراحت اش متوجه ، خانوادهيه در سن چهار سالگكر يگ آرام و گوشه يپسر
، پـدرش او را در  يدر هفت سـالگ . قلب سپرد ياو شدند و بناچار تن به عمل جراح

در مغـازة او    ه عالوه بر درس،كاما از پدرش خواست . ردكنام  ثبت يمدرسة مصطفو
  .ار بپردازدكواقع در بازار، به  ـ  يزديان يمتوسل يقناد ـ 

ب يبـه تصـو   2ونيتوالسياپكحة ين، الالس سوم دبستاكان امتحانات يهمزمان با پا
  .ديمجلس شاه رس
مـردم هـم بـه    . نش نشان دادكحه واين اليب اينسبت به تصو) ره(ينيامام خم

مزدوران شاه مـردم  . ردندكحه، تظاهرات ين اليختند و در اعتراض به ايابانها ريخ
  .آشنا شد) ره(ينيب، احمد با نام امام خمين ترتيرا به گلوله بستند؛ به ا

ـ نام  ثبت» ونياخبار«شبانة هنرستان  يالسهاكان دبستان، در يبعد از پا در . ردك
مشغول  يخصوص يتكالت در رشتة برق، در شريان تحصيو پس از پا 1351سال 

انه ادامه داد و با نحوة مبارزة مسلحانه هـم  يت مخفياو همچنان به فعال. ار شدكبه 
. اعزام شـد  يبه خدمت سرباز يروز ت شبانهيار و فعالكبعد از دو سال . آشنا شد
به سـر   كفرمانده تان  و رستة ي، با درجة گروهبان دوميان دورة آموزشيپس از پا

  .اعزام شد  رمانشاهان ـكاستان  يمرز ياز شهرها يكيپل ذهاب ـ 
افت و پـس از آن بـه تهـران    يانه ادامه يت مخفياش هم با فعال يخدمت سرباز

ـ خود را گرفت و در اوا مين زمان، تصميدر ا. بازگشت بـه بهانـة    1357ل سـال  ي

                                                 
ـ ران حـق تعق يا ييم قضاكحه، محاين اليب ايبا تصو. 2 را  ييايكـ مـة مستشـاران و اتبـاع امر   كب و محاي

 .نداشتند



 ۵ فرمانده جديد

انـه ادامـه   يت مخفيرد تا در آنجا به فعالكمت يآباد عز ت، به شهرستان خرميمأمور
م شـاه  يه رژيتش عليآباد، متوجه حضور احمد و فعال خرم ين شهربانيمأمور. بدهد
ـ ثكه مشـغول ت ك يدر حال 1357ور يدر روز پانزدهم شهر. شدند ـ ر اعالمي ـ ه علي  هي
احمد . شدند كل ساواياو و دو تن از دوستانش تحو. ردندكرش يم بود، دستگيرژ
ارهـا را  كت يزن و بچه هستند، پس مسئول يه دوستانش متأهل و داراكدانست  يم

  .تر شودكبه عهده گرفت تا جرم دوستانش سب
از  ييرايب، مرد داستان ما بـه زنـدان افتـاد و خـود را آمـاده پـذ      ين ترتيبه ا

  .ردك كساوا يها نجهكش
. نجه و عذاب، احمـد دسـت بـه اعتصـاب غـذا زد     كپس از تحمل دو ماه ش

  .ردندكزندان منتقل  يمأموران بناچار، او را به بند عموم
ان يزنـدان   ،يازهـار  يم، دولت نظاميه رژيبا گسترش دامنة اعتراضات مردم عل

ز زندان آزاد شد ا 1357ب، احمد هم در هفتم آذر ين ترتيبه ا. ردكرا آزاد  ياسيس
  .و به آغوش خانواده بازگشت

تـة انقـالب   يمكل كيگر همرزمـانش، بـه تشـ   يانقالب، او به همراه د يروزيبا پ
ت گماشـت    ياسالم همزمـان، سـپاه پاسـداران هـم در حـال      . استان تهـران همـ

. سپاه را در سعدآباد تهران گذراند ياحمد دورة سوم آموزش نظام. بود يريگ لكش
ن ضد انقالب به كيها و مال ستيمونك يمقابله با شرارتها يدوره، برا انيپس از پا
معروف » جنگ اول گنبد«ه بعدها به ك يا يريمن صحرا اعزام شد؛ درگكگنبد و تر

  .شد
 يگردانها ير خود را مشغول سازماندهكر و ذكبه تهران برگشت، تمام ف يوقت
آن را  يفرمانده ياز مدت وست و پسيه به گردان دوم سپاه پكنيضمن ا. ردكسپاه 



 ۶ فرمانده جديد

. ردستان شدت گرفتكضد انقالب در  يم غائلة مخالفتهاك مك. هم بر عهده گرفت
ـ ردسـتان باعـث شـد    كدربـارة  ) ره(حضرت امام يخيام تاريپ نفـر از   66ه بـا  ك

ـ همرزمانش به طور داوطلبانه بـه شـهر بو   ردسـتان ـ   كاسـتان   ياز شـهرها   ان ـك
ان، مهاباد، سـقز و  كمانند بو ييردستان شهرهاك ياو توانست شهرها. ندكمت يعز

  .ندك يسازكاز وجود اشرار پا يگريپس از د يكيبانه را 
ن يم گرفتنـد آخـر  يشـهر بانـه، احمـد و همرزمـانش تصـم      يسازكپس از پا

را هـم بـه    يمـرز  يپاسـگاهها  ين ببرند و حتيدشمن را در داخل از ب يسنگرها
ـ عمل كاد مشـتر سـت «ل كين زمان، تشيدر هم. تصرف درآورند ـ ات وي ژه سـپاه و  ي

انقـالب   يروهـا يرا در دل ن يدوارياز ام يموج  ان آن بود،يه احمد از بانك» ارتش
  .ردكها را دوچندان يدواريهم ام يرازيادشيص يآمدن سرهنگ عل. ردكزنده 

و فرماندهان تحت امـرش از جملـه    يار محمد بروجردكن زمان، با ابتيدر هم
بـا  . سپاه ارائه شد يعال ين و به شورايتدو» ردكرگان شميسازمان پ«احمد، طرح 

گـر  ي، احمـد و د يت آن به محمد بروجـرد يمسئول ين طرح و واگذاريب ايتصو
ـ رد منطقـه را مسـلح و عل  كاز مردم مسلمان  ياديمسئوالن سپاه توانستند عدة ز ه ي

  .نندك يضدانقالب سامانده
شـور  كبله با اشرار غرب احمد و همرزمانش در مقا ييفتح سنندج اوجِ هنرنما

احمد وارد پاوه شـدند و بـا    يتحت فرمانده يروهاين 1358در زمستان سال . بود
  .ن فرماندة سپاه پاوه منصوب شدي، احمد به عنوان اوليم محمد بروجردكح

. هم به عنـوان فرمانـدار پـاوه، وارد شـهر شـد      ياظمكن زمان، ناصر يدر هم
مؤثر انهدام عوامل ضـد انقـالب در شـهر     از عوامل يكياحمد و ناصر،  ياركهم

وان را هم از وجود ضد يت داده شد تا شهر مريبعد، به احمد مأمور يمك. پاوه بود
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ـ ت اياحمد با موفق. ندك يسازكانقالب پا ـ ن عملي ـ ات را بـه پا ي ان بـرد و خـود   ي
  .ن شهر را بر عهده گرفتيت سپاه ايمسئول

ارتفاعـات مهـم    يات آزادسازيلاحمد، عم يو با فرمانده 1360با شروع سال 
. ديان رسيت به پايه با موفقكوان از شمال تا جنوب آغاز شد يغرب مر ينوار مرز

ارتفاعات قوچ سلطان شد  ي، احمد موفق به آزادساز1360ر يازدهم تيدر شامگاه 
  .ران بوديعراق به ا كه نقطة الحاق خاك

ه كـ از فرمانـدهان بـه م   چند يز، احمد به همراه تنيين سال و اواخر پايدر هم
 يپيشود تا ت يوقت سپاه مأمور م يدر همان موقع، از طرف فرمانده. مشرف شدند

. جنوب برود يها ها به جبهه يمقابله با عراق يل داده و براكيتش يجيبس يها از بچه
نش افراد يار گزكاحمد بود و او بالفاصله دست به  ياز آرزوها يپين تيل چنكيتش

ـ در نها .ط شديواجد شرا نفـر از همرزمـانش عـازم     120ت، بـه همـراه حـدود    ي
ل كي، خبـر تشـ  1360با تالش احمد در شب هفدهم بهمـن  . جنوب شد يها جبهه

  .ربال اعالم شدكدر قرارگاه  يبه طور رسم) ص(اهللا محمد رسول 27پ يت
او هم . ها شده بودند جنگ عازم جبهه يه براك يانيجيبس ي شد خانه» وههكدو«

ـ   يات نظامين عمليبا همرزمانش، طرح بزرگتر بالفاصله ـ ر يرا تا آن زمـان پ  يزي
آغـاز   1361ن يدر شـب اول فـرورد  » نيالمب فتح«به دنبال آن، حماسة بزرگ . ردك

  .شد
ب سپاه اسـالم  ينص ياديران زيات، غنائم و اسين عملياحمد، در ا ياريبا هوش

ـ ان تات، احمد به همراه چند تن از فرماندهيبعد از عمل. شد  يپ، بـه ظـاهر بـرا   ي
ات بزرگ يعمل يزير ه در تهران مشغول طرحكغافل از آن. به تهران رفتند يمرخص

  . بودند» المقدس تيب يال«به نام  يگريد
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 1361بهشـت  يت المقدس، در شب جمعه دهـم ارد يب يات اليمرحلة اول عمل
ـ ن عمليب، مراحل دوم و سوم اين ترتيآغاز شد؛ به ا  ييات هـم بـا هـدف نهـا    ي

بالفاصـله  . ست روز پس از مرحلة اول انجام شـد يخرمشهر به فاصلة ب يآزادساز
ـ ن عمليا يشهدا يها دار از خانوادهيد يات، احمد براين عمليبعد از ا ات عـازم  ي

بـه لبنـان و مواضـع     يلياسرائ يروهاين زمان مصادف شد با حمله نيا. تهران شد
ـ  كمك ياحمد و همرزمانش برا. هيان سورينظام ه و لبنـان آمـاده   يه مـردم سـور  ب
  ...ه شدنديت به سوركحر

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩ فرمانده جديد

  ها يجيفرمانده بس
  

ه در كخمپاره را  يها د و گلولهيشك يم كم از گوشة آسمان سرك مكد يخورش
ا خوشـحال، در    يجيبس يها بچه. ردك يشدند، تماشا م يدشت منفجر م خسـته امـ ،

ن سو به ينان، از اكز يوخ و خندان، جست شاد يبعض. نده بودندكانتها پرا يدشت ب
ـ رده بودنـد و ز كهاشان را گلوله  هيگر هم، چفيد يبعض. دنديدو يآن سو م ر سـر  ي

  .زدند يگذاشته بودند و چرت م
دشـمن نگـاه    يروهاين به نينشسته بودند و با دورب يبلند يك يفرماندهان رو

  .مه در حال فرار بودنديها سراس يعراق. ردندك يم
: رده بـود، گفـت  كبان چشم يه دستش را ساك يفرمانده گردان، در حال ن،يحس

  .»شان در حال فرارند ارشان تمام است، همهكگر يد«
تمام صـورتش را   يخوشحال انداخت و لبخند يها يجيبه بس يبرگشت؛ نگاه

ـ ينان پك ك، گرد و خايپ فرماندهياز دور، ج. ردكپر  هـا را دور   تپـه . آمـد  يش م
حاج احمد «: ن رو به فرماندهان گفتيحس. شد يتر ميكه لحظه نزدزد و لحظه ب يم

  .»هم آمد
د تا يسع. او بودندكنجكهمه . ها بلند شدند و به آن طرف چشم دوختند يجيبس

حـاج احمـد دارد   «: ادزنـان گفـت  يد تو دشـت و فر يد، دوينام حاج احمد را شن
  »!ن حاج احمد استيماش... ديآ يم

به  يها با خوشحال يجيادها به آسمان رفت و بسيفر باره دشت منفجر شد،يكبه 
  .»مان است حاج احمد فرمانده. نجايد ايايد بياو با«: صدا درآمدند

  جا رفت؟كو؟ كـ پس 
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  .ها رفت پشت آن تپه. امدين طرف نيـ از ا
ق را يد گل سرخ رنـگ شـقا  يستاد و سعيت اكباد، از حر. ت شدكت سايجمع

د و يشكخود  كپر از خا يموها يدست تو نيحس. ن استكت و ساكه ساكد يد
  .شدند يده نميگر اصالً ديه حاال دكدشمن  يروهايچشم دوخت به ن. برگشت
ـ  يكي. ار خود مشغول شدندكها به  يجيبس رد بـود و سـربند     ك ه صـورتش گـ
امـد؟  يچرا ن. نجايد ايايد بيحاج احمد با«: اش بسته بود، گفت يشانيپ يرو يسرخ

  »مگر چه شد؟
: ن بار بلنـدتر گفـت  يا. متوجه او نبود يسك. ه دور و اطرافش انداختب ينگاه

  .»نجاياورد ايتواند حاج احمد را ب ين ميبرادر حس. ش فرماندهيم پيد برويهمه با«
  .ديسرها به طرف او چرخ

ن يد برادر حسيفقط با. ندك يـ اگر او برود، حتماً حاج احمد حرفش را قبول م
  .مينك يرا راض
  .گفتند و بلند شدند يا عليردند، كبه هم نگاه . بخند زدندها ل  يجيبس
ـ  يتين گرفت و به جمعيچشم از دورب. ديت را شنين همهمة جمعيحس ه آرام ك

چـه شـده    يعنيمتعجب مانده بود؛ . ردكآمدند، نگاه  يآرام، از هر سو به طرفش م
ـ كبود و آنها  يبلند ياو رو. ستادندين ايها جلو حس يجياست؟ بس تـر،   نييپـا  يم

ـ خواست از آنها بپرسـد  . ش بلند شديآرام از جا. چشم به چشم دوخته بودند ه ك
رد از م   يجين لحظه، همان بسـ يدر هم. اند ه چرا دور او جمع شد ـ صـورت گـ ان ي

نجـا  يپرسند چرا حاج احمد به ا يها م بچه«: پوش جلو آمد و گفت كيت خايجمع
مان  فرمانده يروزيم در صبح پيخواه يست؟ مگر ما نميمان ن امده؟ مگر او فرماندهين
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م يخواه يما از شما م. دياورينجا بيد او را به ايتوان يند شما ميگو يم؟ همه مينيرا بب
  .»دينكار را بكن يا

ن قفل يه انگار بر دهان حسكبود  يها طور يجينگاه بس. نبود يچ صحبتيه يجا
  .راه افتاد داد و يكيرد، آن را به كن را باز يبند دورب. زده باشند
، حاج احمـد را  يرد و بعد از مدتكها را رد  ن تپهيحس. د باال آمده بوديخورش

ـ  يگر از فرماندهان، چشم به عدسـ يد يكيبا . ردكدا يپ ن دوختـه بودنـد و   يدورب
  . دادند يرا به هم نشان م ين پهن بود، نقاطيزم يه روك يا نقشه يداشتند رو
  »!سالم«: ن بلند گفتيحس

ـ ن را ديحس يو برگرداند و وقتحاج احمد ر ـ ان داد و خندكـ ت يد، دسـت ي . دي
ن احساس يحاج احمد او را در آغوش گرفت و حس. ن دوان دوان جلو رفتيحس

ـ ن همـه چ يحس. ديت نَبرد پرسيحاج احمد از وضع. ردكآرامش  ز را شـرح داد؛  ي
: دست آخر گفت. ها يدادن عراق يبا دشمن و سرانجام فرار يريحملة شبانه، درگ

ـ همه گله . ديامديند چرا شما به آن طرف نيگو يها م ، بچهيحاج« انـد و مـرا    ردهك
  .»اند دنبالتان فرستاده

همه . ايبرگشتنا از آن طرف ب«: ن مجال نداد و گفتيحس. ردكث كحاج احمد م
  .»منتظرند

رد و خط قرمزِ كن نگاه يدورب يروبرگرداند، از چشم. نگفت يزيحاج احمد چ
ـ   . ديشـ ك يمتر جلوتر، خط سبز يرد و چند سانتك كنقشه را پا م ينقشـه، بـه دو ن

  .م شده بوديتقس
 يبلنـد  يهـا رو  يجيبسـ . ردندكت كپ شدند و حريسوار ج يبعد، همگ يمك

  .ردندك يستاده بودند و نگاه ميا
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حاضرم ... نديآ ين طرف مين بار دارند به ايا. آمدند، آمدند«: ديشكاد يد فريسع
  »!هستند ه خودشانكقسم بخورم 
. دنـد يتر شـد، بـه طـرفش دو   يكه نزدكپ يج. ن آمدندييپا يبلند يهمه از رو

حاج احمد سـرش را  . ردندكاده يپ يدورش را گرفتند و حاج احمد را با خوشحال
 يهـا او را رو  بچـه . ديشـ ك يها خجالت م يجيبس يد از رويشا. ن انداخته بودييپا

رد؛ ك ير مكادهاشان، گوشها را يفر .ردند به شعار دادنكردند و شروع كدست بلند 
  .شان آمده بود آخر فرمانده
ـ د ييش را در جـا يهـا  يجيها، حاج احمد و بسـ  تپه يد در بااليخورش ـ د ي ه ك

د خوب نگاه يبا! افتاده بود يشب تا حاال اتفاقاتيانگار از د. ران بوديا كخا يانتها
  .ردك يم
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  ديفرمانده جد
  

ـ ل شانه يشان را حمايتفنگها. ستاده بودندينار جاده اك يسه نفر رده بودنـد و  ك
  .چشم به جادة خلوت و خاموش دوخته بودند

. شدند يم بزرگ مك مكوستند و يپ يه به هم مكه تكت يابرها. ديوز يم يباد سرد
  .خواست باران ببارد يانگار م. تر شده بود رهيرنگ ابرها ت

ند از ضد انقـالب  كن«: د بلند گفتق كپسر. وانت بود. دا شدياز دور پ ينيماش
  »باشند؟

بـه   يستاده بود و لباس پلنگينارشان اكه ك ين حال، نگاهش را به مرديدر هم
صـورت گـرد    كپسر. تر شديكن نزديماش. ان دادكت يمرد سر. تن داشت، دوخت

  .»ارمان ساخته استكاگر ضد انقالب باشند، «: گفت
ده شده بود و چشـمها  يشكن يجلو ماش شةيان ابرها تا شيغه آفتاب، از ميت يك

ـ صورت گرد ز كپسر. ستاديرد و جلوتر اكم كن وانت، سرعت يماش. زد يرا م ر ي
  .»تفنگ هم دارند! ا ابوالفضلي«: لب گفت

ن عقب يماش. ردك يم يهم جلو رانندگ يكيدو نفر عقب وانت نشسته بودند و 
د ينكبرخورد  يطور«: فتآرام گ يمرد لباس پلنگ. ستاديشان ايعقب آمد و جلو پا

  .»مينند از خودشان هستكر كه فك
ـ شـان   يكي. تنشان بود يردكه پشت وانت نشسته بودند، لباس كآن دو نفر  ه ك

  .»ديه از خودمان هستكد، شما هم يسوار شو«: داشت، گفت يل چخماقيسب
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مرد با اشـارة سـر گفـت سـوار     . ردكنگاه  يقد بلند به مرد لباس پلنگ كپسر
آن دو نفـر هـم   . د بـاال يپر يمرد لباس پلنگ. صورت گرد مردد بود كرپس. شوند

  .ردند و سوار شدندكمعطل ن
ـ  يتو يرد، باد سردكت كه حركن يماش ـ چيعقـب وانـت پ   كاتاق  كپسـر . دي

آن فـرو بـرد؛    ياش را بـاال داد وسـرش را تـو    ينظـام  يقة پـالتو يصورت گرد 
  .ردك ينگاهش م يبدجور يل چخماقيمرد سب. ديترس يم

ـ متر خكه كنيا يبرا. قد بلند متوجه آن دو شد كن حال پسريدر هم ـ ره خي ره ي
  »د؟يرو يجا مك«: دينشوند، پرس كوكند و مشكنگاهشان 
  .»شهر يوان، اما نه تا تويمر«: گفت يل چخماقيمرد سب
پـس تـا   «: د و گفتيشكتو هم  يتياش را به نشانة نارضا قد بلند چهره كپسر

  »د؟يرو يخود شهر نم
شهر افتـاده بـه   . شهر هم رفت يشود تو يگر نميد«: گفت يل چخماقيد سبمر

دشـان آمـده، آوارة   ين فرمانـده جد يه اك ياز وقت. شود يم يچند روز. دست آنها
  .»ميا ابان شدهيوه وبك

قد بلنـد   كپسر. ندكرد به چشمان او نگاه نك يسع. ديصورت گرد ترس كپسر
  .»...اسمش هم. ام دهيمن هم شن«: گفت
ـ  ... احمد«: گفت يل چخماقيمرد سب. ردكعد من من ب نـد حـاج   يگو يبـه او م
  .»احمد

آن را بـه دو    نـد، ك يت مياش اذ شانه يه تفنگ روكنيقد بلند به بهانة ا كپسر
  .»ام دهيمن هم شن«: بعد گفت. ش گذاشتيپاها يدست گرفت و رو
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ـ كهم گذاشت و  يمرد چشم رو. ردكنگاه  يآرام به مرد لباس پلنگ ث كـ م يم
ـ  يصـورت گـرد در حـال    كپسـر . نندكه فعالً صبر كن بود يمنظورش ا. ردك ه ك

  »د؟يجا هستكحاال شما «: ديد، پرسيلرز يش ميصدا
مـان  كمكآنجـا هـم مـردم    . دهـات  يم تـو يا رفته«: گفت يل چخماقيمرد سب

  .»...ه ما باشنديه همه علكرده ك ياركن حاج احمد يا. نندك ينم
اگر دستم به او برسد، «: رد، گفتك يرا دور هم حلقه م ه دستانشك يو در حال

  .»نمك ياش م م خفهين دستهايبا هم. اورميسرش ب ييدانم چه بال يم
ن بـه  يماشـ . ماشه برد ين آورد و دست رويياش را پا اسلحه يمرد لباس پلنگ

  .»حاال«: ردكاشاره  يمرد لباس پلنگ. ردكم كد و سرعت يرس ييسرباال
ل يمرد سب. هاشان را رو به آنها گرفتند دند و سر اسلحهياز جا پر به ناگاه هر سه

ـ ان بخوركـ اگـر ت «: قد بلنـد گفـت   كپسر. ران مانده بوديج و حيگ يچخماق د، ي
  .»نمك يسوراخ سوراختان م

  .»ستيبا«: اد زديبعد سرش را به طرف پنجرة راننده برد و فر
رون ين بيراننده را از تو ماشد و يين پرييپا يمرد لباس پلنگ. ستادين آرام ايماش

ـ را  يقد بلند اسـلحة دو نفـر   كپسر. ردكاش  يد و بازرسيشك ن يه پشـت ماشـ  ك
  .»نك يتو رانندگ«: صورت گرد گفت كرد و رو به پسركبودند، جمع 

قـد بلنـد باخنـده     كپسـر . ن آرام به راه افتاديماش. سوار شد يمرد لباس پلنگ
  »!؟يردك يف ميخُب داداش، تعر«: گفت

اگـر   يگفت«: قد بلند گفت كپسر. ن انداختييسرش را پا يل چخماقيمرد سب
  »؟ينك ياش م خفه ي، چه طورينيحاج احمد را بب
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د بـه  يپس با«: ن نبود، ادامه دادكول  كپسر. نگفت يزيچ يل چخماقيمرد سب
  .»ن جا در خدمت شماستيه حاج احمد همكعرض شما برسانم 

ـ ال آورد و او را نگـاه  سرش را با يتند يل چخماقيمرد سب گـر  يحـاال د . ردك
حاج احمد . ردكاشاره  يبه مرد لباس پلنگ كپسر. ديلرز يارا مكش آشيدست و پا
ـ  يس شده بود و آب زرد رنگـ يشلوارش خ. ردكنگاه  يل چخماقيبه مرد سب ف ك

  .ه مرده بودكده بود و انگار يرنگش پر يل چخماقيمرد سب. ن راه افتاده بوديماش
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  كوكبسته مش
  

  »ه؟كي«: ديمرد از پشت در پرس
  .»نكدر را باز «: م گفتكحاج احمد مح

ـ  كـي بـا  «: ديپرسـ . ستاده بـود يراهن بنفش پشت در ايمرد با پ. در باز شد ار ك
  »ن؟يدار

  .»با تو«: حاج احمد گفت
  .»د توييايها، ب بچه«: و ادامه داد

همـه  «: بلند گفـت . و داخل شد حاج احمد او را هل داد. ردكران نگاه يمرد ح
  .»ديخانه را خوب بگرد يجا

ش به يحاج احمد عقب عقب رفت و پا. مرد جلو آمد و حاج احمد را هل داد
نـان بـه پـرواز    كسـبز رنـگ زوز   يمگسـها . نار در خوردكسطل زبالة قرمز رنگ 

  »د؟يار به خانة من داركشما چه «: ديشكاد يمرد فر. درآمدند
  .»ستيوار باينار دكجا،  نيهم«: حاج احمد گفت

مرد بلنـد  . ديم مچ دستش را چسبكه حاج احمد، محكد يايمرد خواست جلو ب
  .»...شما. ديا اجازه به خانة من آمده يشما ب. نمك يت مياكمن از شما ش«: گفت

  »!تكسا«: م گفتكن بار محيحاج احمد ا
  .»ستين يزينجا چيا«: از طبقة دوم گفت يكي. ديمرد بر يصدا
  .»ديباز هم بگرد«: احمد گفت حاج

بـه  «: لرزان گفـت  يين بار با صدايا. زد يرون ميچشمان مرد داشت از حدقه ب
  .»...ها تماس ندارم ييايكمن با امر. ستميخدا من جاسوس ن
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  .»ديولر را هم بگردك يها انالكتو «: حاج احمد گفت
ـ ه با من اكام  ردهكار كمگر من چه «: ديشكاد يفر يمرد عصبان طـور رفتـار    ني

  .»...ديشما حق ندار. دينك يم
برگشـتند و جلـو حـاج     يردند، دست خالك يوجو م ه خانه را جستك يسانك

  »نبود؟«: ديحاج احمد پرس. د بودنديناام. ستادندياحمد ا
د، يرس يه خوشحال به نظر مكمرد . باال انداختند يهاشان را به عالمت منف شانه

شـما بـه چـه    . اورنـد يدهم پدرتان را درب يم« :گرفت و گفت يافة حق به جانبيق
  .»...يحق

حـاج  . مرد قطـع شـد   يصدا. ردكت نگاهش يحاج احمد برگشت و با عصبان
  »؟يجا گذاشتكرا  كراستش را بگو، مدار«: احمد گفت
  »د، معلوم هست؟ينك ي؟ شما از چه صحبت مكيچه مدار«: اد زديمرد فر
ـ زود از خانة من بزن«: رد گفتم. ن بودييد بودند وسرهاشان پايهمه ناام د بـه  ي

  .»كچا
ـ خواست زودتر ب يم. هل داد يبعد آنها را به طرف در خروج . نـد كشـان   روني

  .امده بوديرشان نيگ يزيهمه جا را گشته بودند اما چ. ر بودكاحمد تو ف
  ...ديگر مزاحم من بشويبار د يكـ اگر 

  . ديرزل يرد و مك يابان، مرد هنوز سر و صدا ميآمدند تو خ
همـه  . برگشـت  يزد وتنـد  يلبخنـد . ديبه ذهن حاج  احمد رس يركناگهان ف

حاج احمد . دير حاج احمد را خوانده باشد، برخود لرزكه فكمرد انگار . برگشتند
  »...فقط چند لحظه! ديببخش«: نار زد و گفتكمرد را از جلو در 
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حاج احمـد  . ديرنگ از چهرة مرد پر. آشغال رفت راست به طرف سطل يكبعد 
ن حال يدر هم. خورد يزيدستش به چ. ش را باال زد و دست تو سطل بردينهايآست
  .»ردكفرار ... دشيريبگ«: اد زديفر يكي

ـ اغـذ  ك يلت بود و مقداركاسلحة  يكآن  يتو. رون آوردياحمد بسته را ب ه ك
  .شان بردندك شانكمرد را . لبخند زد. بسته بودند يا در پارچه
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  ژهيت ويمأمور
  

  .»ايكم سفارت امريد برويبا. ميژه داريت ويمأمور يكامروز «: حاج احمد گفت
  .»يمواظب باش يليد خيبا«: حاج احمد گفت. د؛ خوشحال بوديمرد خند

  . بعد پشت فرمان نشست و راه افتادند
ستاده بودند و مرتـب بـوق   يها پشت سر هم ا نيماش. شهر شلوغ بود يابانهايخ

  .داد يدود م يرو آسمان شهر پهن شده بود و همه جا بو ياهيچتر س. زدند يم
سـفارت، بـا   . ا در آن قـرار داشـت  يكه سفارت امرك يابانيد تو خيچين پيماش

د جلـو در سـفارت و   يچين پيماش. شان بوديجلو  اج،كوتاه و درختان ك يوارهايد
مـرد  . را نشان داد يا حاج احمد برگه. بلند و بور جلو آمد يبا موها يمرد. ستاديا
  . ردكت كن حرينار رفت، درها باز شد و ماشك

. داشت يل چاقيكسرخ مو بود و ه. رون آمديرو ب روبه ياز ساختمان آجر يكي
زان بود و دستانش را بـاز نگـه داشـته    يرش آويت هفت  ،ييايكامر يمثل گاوچرانها

سته، جوابش كشحاج احمد، دست و پا . گفت ييزهايچ يسيمرد به زبان انگل. بود
ـ   ييايكمرد امر. ا نهيداند  يم يد زبان آلمانيرا داد و پرس حـاج  . داد يجـواب منف

  .نندكتوانستند با هم صحبت  يدانست، بهتر م يم ياحمد گفت اگر زبان آلمان
را نشان  يا مرد خانه. وچة پشت سفارتكآمدند تو . ن شدنديهر سه سوار ماش

حاج احمد آنهـا  . در باز بود. اده شدنديپ. بودندستاده يه چند مأمور جلو آن اكداد 
  »!ها كياني«: ر لب گفتيد، زيه دكرا 
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داخل . ماشة اسلحه بود يرد و دستش روك ينگاهشان م كوكمرد سرخ مو مش
ـ ن جـا  يهم«: حاج احمد گفت. ستاديمو جلو در آسانسور ا  مرد سرخ. شد ار را ك

  .»مينك يتمام م
چهـار  . رفتند تـو . در آسانسور باز شد. ان دادكته با او آمده بود، سرش را كآن

ـ نه بود و حاج احمد خوش را دييآ طرف  د و پشـت سـر، بـاز خـودش بـود و      ي
  .افتاد يكزيدر ف» ها نهييآ«اد درس ي. شد يرار مكطور ت نيهم

حـاج احمـد سـرش را انـداخت     . آنها بود ياش به هر دو توجه ييايكمرد امر
لحظـه دسـت بـرد و     يـك ناگهـان و در  . ردكاه ر نگيت به هفت يرچشمين و زييپا

. م باال برديش را به عالمت تسليمرد سرخ مو دستها. ديشكرا  ييايكاسلحة مرد امر
ت كرد تا حركحاج احمد سر اسلحه را به طرفش گرفت و اشاره . ستاديآسانسور ا

باز  بعد در را. ستاديا يجلو افتاد و چند لحظه بعد جلو در اتاق ييايكمرد امر. ندك
مـرد  . بـه اتـاق انـداخت و برگشـت     يحاج احمد نگـاه . رفتند تو يرد و همگك

ـ  يگفت؛ التماس م ييزهاي، تندتند چيسيبه انگل. ستاديجلوشان ا ييايكامر رد تـا  ك
ع يبعد سر. حاج احمد هلش داد داخل اتاق و در را بست. اش را پس بدهند اسلحه

  .ردندكت كحر
  
. ا با وزارت امور خارجه تماس گرفتنـد يكمرآن روز، از طرف سفارت ا يفردا

بـه حـاج احمـد    . ، خواستار پس گرفتن اسلحه شده بودنديدرخواست رسم يط
ه كبد است  يليشان خيبرا. دهند يت مياهم يليزها خين چيها به ا ييايكامر«: گفتند

  .»نندكن طور با او رفتار يرند و ايسفارت را بگ ياسلحة وابسته نظام
  .»ميمال يم كشان را به خا پوزه يروز«: و گفت ديحاج احمد خند
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  .او به انتظار آن روز بود

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣ فرمانده جديد

  ن دوست اويبهتر
  

ـ نـار رهگـذران   كاز . زان بوديها آو بر سر در خانه كيسبز و مش يپرچمها ه ك
، ينم واي، حسـ ينم وايحسـ «: يشـان را بشـنو  يها زمزمـه  يتوانست ي، ميگذشت يم

  .»نميحس
  .»مواظب خودت باش«: حاج احمد گفت. ن آمديار ماشنكمحمد 

  .»، محمدينكن ماه ما را عزادار نيتو ا«: حاج احمد گفت. محمد لبخند زد
  .د و رفتيه محمد خندكد يبگو يزيحاج احمد خواست چ. محمد سوار شد

د و جلـو سـاختمان ترمـز    يچيبا سرعت پ ينيه ماشكنگذشته بود  يهنوز ساعت
ن ييپـا  يد، دلش هرين را شنيم بسته شدن در ماشكمح يصداحاج احمد تا . ردك
  .ختير

حاج احمـد  . م در زدكمح يكيچند لحظه بعد، . به او دست داد ياحساس بد
  .»ا تويب«: آرام گفت

ـ د، همه چيه دكصورت گرد را  كچهرة پسر خـدا خـدا   . رش شـد يز دسـتگ ي
  .رده باشدكه اشتباه كرد ك يم

  ...ني، به ماشيـ حاج
  ؟ين چيـ به ماش

ن انداخت ييسرش را پا. د حرف بزنديشك يانگار خجالت م. ردك يثكم كپسر
  .»...محمد. ن زدنديمكن ي، به ماشيحاج«: و گفت

  شده؟ يـ محمد طور
  .ـ محمد را زدند
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. ر به قلب او خورده بـود ين دشمن افتاده بود و تيمكانگار خود حاج احمد به 
ـ . ستر شدكست، خرد شد، سوخت و خاكحاج احمد درهم ش ـ  يباور نم ـ رد ك ه ك

 كپسر. شد يلحظه از او دور نم يكچهرة محمد . نديب ين دوستش را نميگر بهتريد
ز يم يحاج احمد سرش را رو. صورت گرد عقب عقب رفت و از اتاق خارج شد

  .گذاشت
  
  .د داشتيتوان ام يتنها به او م. دينكدا يرضا را پيرضا، عليعل
  .شان تا مقر سپاه آوردندكشان كردند، كدا ياو را پ يوقت
  .خودش بسته يحاج احمد در را به رو. نكب يارك يكرضا، تو يـ عل

 يگاه به شوخ. رضا را دوست دارديه حاج احمد چه قدر علكدانستند  يهمه م
 يحال همه چشمشان به نورچشـم . حاج احمد است يرضا نور چشميگفتند عل يم

  .ندكب ياركد بتواند يه شاكحاج احمد بود 
خود را تا پشت . غم حاج احمد، غم او بود. رضا را گرفته بوديعل يغض گلوب

آرام سرش را بـه در چسـباند و بـا    . در قفل بود. ره برديدست به دستگ. در رساند
  .»رضاي، منم عليحاج«: آلود گفت بغض ييصدا

تو را . رضا هستمي، من عليحاج«: دوباره گفت. امدين ييصدا. خوب گوش داد
  .»نكبه خدا در را باز 

نشست پشـت در و  . دياتاق شن يه را از تويهق هق گر يچند لحظه بعد، صدا
  .ش باز نشدياما در به رو. ردكالتماس 
. رفت ين نمييش پايز از گلويچ چيه. رضا روزه بوديانگار عل. روز گذشت يك

  .ندكد بيدانست چه با يزد و نم يآرام جلو ساختمان قدم م
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  .به حاج احمد برسان ييـ الاقل غذا
 يتيوكسـ يبسـتة ب . ديبه خاطرش رسـ  يركف. صورت گرد گفت كن را پسريا

ـ دانـه از ز  يكرد و كت را باز يوكسيب ياغذ روك. برداشت و به پشت در رفت ر ي
  .»نمك ي، خواهش ميحاج«: ردكالتماس . ردكدر رد 

ـ   يتواز  ييچ صدايه. دو روز گذشت، همه نگران بودند آمـد، جـز    ياتـاق نم
  .هيهق هق گر يصدا
ـ  ماتم. ها نشسته بود پله يرضا رويعل ـ چ يزده بود، ه ـ ك توانسـت بـا او    يس نم

  .زد ينم يزياو هم مثل حاج احمدلب به چ. ندكصحبت 
ـ س مشـغول  كهر . رون آمده بودير ابرها بيد از زيخورش. سه روز گذشت ار ك

در باز «: ن آمد و با خنده گفتييدوان پاها دوان  قد بلند از پلّه كپسر. خودش بود
  .»در اتاق باز است... شد

جـا   همـان . ها بـاال نرفتنـد   دام از پلّهكچ يدند اما هيساختمان دو يهمه به سو
ها را باال رفـت و   پله. داشت يآرام قدم برم. رضا آمديعل. ردندكستادند و راه باز يا

رنگ بـه  . ستاده بوديدرگاه ا يتوحاج احمد . در اتاق باز بود. وارد ساختمان شد
. رضا خودش را در آغوش او انـداخت يعل. چشمانش سرخ سرخ بود. رو نداشت

رده بودند، به كت را خرد يوكسيه بكشد  ييها رضا متوجه مورچهيعل. رونيآمدند ب
  .بردند يدهان گرفته بودند و با خود م

  
  

  
  
  

  



 ٢۶ فرمانده جديد

  فرماندة من حاج احمد است
  

آن بـه نالـة    يصـدا . نـد تـا جلـو بـرود    ك ين جان ميشما. ديبار ينم م برف نم
  .بود يديرد، سپك يار مكدور و اطراف تا چشم . ل شده بوديتبد يشدارك

  !نكـ آنجا را نگاه 
د رنـگ رو برفهـا   يدو خرگوش سف. ده شديشكرو  نگاه حاج احمد به تپه روبه

سـر  . دو پا بلنـد شـدند   يدند، رويه شنكن را يماش يصدا. ردندك يز ميوخ جست
ـ دند ودر ميبعد دو. ن دوختنديچشم به ماش يا برگرداندند و لحظه ان برفهـا گـم   ي

  .شدند
حاج احمد چشمش بـه  . داد يم يستاده بود و نگهبانينار جاده اك يكيجلوتر، 

حـاج  . تر شدنديكنزد. ديد ين، او را تار ميشة بخار گرفتة ماشياز پشت ش. او افتاد
  »است؟ يگر چه وضعين ديا«: ان داد و گفتكاحمد سرش را ت

ه شـل و  ك يا زد؛ فانسقه يلباس گشاد به تنش زار م. به آنها زل زده بود كپسر
 يه روك يج بسته شده بود و تفنگكه كب خشاب يزان بود، جيول از هر طرف آو

برفها خط  يرفت، لولة اسلحه رو يه مكراه . ن بوديياش رو به پا ، لولهكشانة پسر
  .چ و تاب خورده و از آنجا گذشته بوديپ يمار هكانداخت و انگار  يم

  .است؟ افتضاح است ييرويگر چه نين دينم، ايست ببيـ با
ـ  كپسر. دين پرييپا يحاج احمد تند. اش قطع شد ستاد و زوزهين ايماش ه از ك
ـ ج يش تويدماغش سرخِ سرخ شده بود و دستها كسرما نو بلنـدش   يب پـالتو ي

. بـه طـرفش رفـت    يحاج احمد تند. فاوت بودت يب. ردكبود، به حاج احمد نگاه 
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نجـا  يتـو را بـه ا   يسـ ك؟ چـه  !دادن اسـت  ين چه وضع نگهبـان يا«: ديشكاد يفر
  »!فرستاده

  .هاج و واج ماند بود كپسر. د طرفشانياده شد و به دويراننده پ. بود يعصبان
زان است؟ اصالً چـرا  يات آو ؟ چرا فانسقه!دن استين چه وضع لباس پوشيـ ا
نـد، چـه   كگروه ضد انقالب حمله  يكن االن ياگر هم. ب استيج يت تويدستها
  ...ينكاز خودت دفاع  يخواه يطور م
. ره شده بود به حاج احمـد يخ. ب درآورديش را از جيار، دستهاياخت يب كپسر

  .شد يبخار گم م يدن، صورتش تويشكبا هر نفس 
  ؟!يهست  يجيـ تو مثالً بس

  .بودرده كر يگ كپسر يگلو يتو يبغض
  ؟!نجا گذاشته، هانين وضع ايه تو را با اكست كيتو  نم، فرماندةيـ بگو بب

د تـو  يشـ كدر چشمانش جمع شده بود گـردن   كد و اشيلرز يم كپسر يلبها
 يك؟ تو سر !يشك يسر من داد م«: اد زديد، فركيصورت حاج احمد و بغضش تر

ـ شـروع  » ه؟ينم اسمت چيبگو بب... نمي؟ هان؟ بگو ببيشك ياد ميفر يجيبس رد بـه  ك
  .داد يه مجالش نميگر. ختنير كاش

اگر ... نميبه حالت اگر حاج احمد را بب يوا. وان نرسديمن به مر ين پاكـ دعا 
ـ م يگو يم... ميگو يبه او م... ش اويروم پ يوان، ميبروم مر ـ ه تـو سـر مـن فر   ك اد ي

 يـي بال. ستاه ايروزگارت س... ندك يار مكه با تو چه ك ينيب يآن وقت م. يديشك
  .ياد نبريچ وقت از يه هكاورد يبر سرت ب
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فرمانـدة مـن حـاج    «: ديشكاد يدوباره فر كپسر. ش زده بودكحاج احمد خش
ـ اش حـاج احمـد اسـت، فر    ه فرمانـده ك يسكآن وقت تو بر سر . احمد است اد ي

  »...د؟ هانيشك يم
. ديشـ كرا تـو بغـل    يجيبس كدفعه پسر يكش گذاشت و يحاج احمد قدم پ

تـو  . ردم برادر جـان كغلط «: با التماس گفت. تمام صورتش را پوشانده بود كاش
  »...يقهرمان يكتو . يهست يجيبس يك

ام  روز فرمانـده  يكباالخره «: گفت ير لب مينشده بود و ز يهنوز راض كپسر
  »...ردكش او خواهم يت تو را پياكآن وقت ش. ديرا خواهم د

  .ديبار يبرف، همچنان م
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  يمجروح جنگ
  

  .»ردمكغش  يه از گرسنگكد يندازيسفره را ب«: گفت يمجتب
مد برداشت و وسط اتاق پهـن  ك يند، سفره را از روكتوجه  يسكه به كآن  يب
ـ  يه قابلمه را از روكصورت گرد  كپسر. ردك چـه  «: داشـت، گفـت   يچراغ برم

  .»يا دهيرس ين االن از مرخصيه همكخبرته، تو 
  .د تو اتاقيپر يكيه كه بودند همه دور سفره نشست

  .ايزود ب... ار داردكه حاج احمد با تو ك، بلند شو يمجتب... يـ مجتب
افتـاده   يه اتفّاق ناگواركد ياز چهرة هراسان او فهم يمجتب. قد بلند بود كپسر
  »جاست؟ك«: ديبرخاست و پرس يتند. است

  .»مارستانيتو بخش ب«: قد بلند گفت كپسر
  .»ر بگذارنديبه خخدا «: گفت يمجتب

  .و راه افتاد
دستانش را از پشت به هم گره زده . ديرد، حاج احمد را دكه باز كدرِ بخش را 

ـ حاج احمد تا او را د. آرام جلو رفت. زد يبود و قدم م ـ فر  د،ي جـا  ك«: ديشـ كاد ي
  »؟يبود

  .»خوردم يداشتم غذا م«: نان گفتك ، من منيمجتب
  »؟يبرگشت ياز مرخص كي«: ديحاج احمد پرس

  .»شيساعت پ يكن يهم«: گفت يمجتب
حاج احمد او را . دفاع ماند يب يمجتب. را گرفت يقة مجتبيد و يحاج احمد پر

  .د و راه افتاديشكبه دنبال خود 
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از او سـر   يد چه اشـتباه يفهم يرد، نمكر كهرچه ف. شد يداشت خفه م يمجتب
حاج احمد چنـان گـرد   چشمان . اش را باز نگه دارد قهي يمكخواست . زده است

  .ستاديت باز اكاز حر يه مجتبكشد و دست او را پس زد 
نوجوان بـود و  . ردك يحال، آنها را نگاه م يه بك يتخت مجروح يدند بااليرس

مجـروح   يحاج احمد با اشاره به دسـتها . ده بودييصورتش نرو يرو ييهنوز مو
  »ه؟ين دست چيا يرو«: ديپرس
سر بـه   يمجتب. خورد يمجروح به چشم م يستهاد يجا رو سرخ، جابه يها هكل
  .»خون«: ر انداخت و آرام گفتيز

  »؟ين جا هستيه اكچند وقت است «: ديحاج احمد از مجروح پرس
  .»هفته يك«: ه جا خورده بود، گفتكمجروح 

  »اند؟ ردهكهفته با تو چه طور برخورد  يكن يدر ا«: حاج احمد گفت
خت گذاشـتند و بـه حـال خـودم رهـا      ن تيا يمرا رو. يچيه«: مجروح گفت

  .»ردندك
  »؟يخور يچه طور غذا م«: حاج احمد گفت

  .»مين دستهايبا هم«: مجروح گفت
ه ك يگفت«: ديحاج احمد پرس. زد يم ياهيه به سكخون  يها هكره ماند به ليو خ
  »ند؟يت را بشويدستها

  .»ردكم گوش نيبه حرفها يسك يول. بله، گفتم«: مجروح گفت
ه كمگر من روز اول «: حاج احمد سرش داد زد. ه داده بودكيوار تيدبه  يمجتب

ن ي؟ مگر نگفـتم بـا مجـروح   يدار يتيه چه مسئولكنجا فرستادم، نگفتم يتو را به ا
  »...د؟ مگر آنها را به شما نسپردم؟ مگرينكطور برخورد  چه
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ـ ز دنبـال چ يم يه روكد ي، حاج احمد را ديمجتب ـ  يزي برگشـت و  . گـردد  يم
د و دستش به طرف يحاج احمد چنگال را د. رون برودين از اتاق بيپاورچ خواست
ه در هـوا  كد يچنگال را د  رون،يه خواست از اتاق بزند بكن يهم يمجتب. آن رفت

ـ د ينار صورتش تـو كداد و چنگال  يجاخال. ديآ يبه طرفش م . وار فـرو رفـت  ي
  .پا به فرار گذاشت يمجتب

  
رون يد از اتاق بيترس يم. رده بودكاتاق حبس ه خودش را تو كبود  يچند ساعت

  .ديجو يش را ميرده بود و ناخنهاكز كگوشة اتاق . برود
ار كبا تو  يحاج«: گفت. قد بلند بود كپسر. سر باال آورد يمجتب. آمد تو يكي
  .»ايدارد، ب
  .»شود ينم يزيبلند شو، نترس، چ«: قد بلند گفت كپسر. مردد بود يمجتب

در زد و . ستاديآرام جلو اتاق حاج احمد ا. ان راه رفتن نداشتبرخاست؛ اما تو
تـا  . ش سرخ سرخ شده بـود يچشمها. ستاده بوديحاج احمد وسط اتاق ا. رفت تو

ـ چه  يديفهم«: بلند گفت  د،يرا د يمجتب ن يتـوه  يجيبسـ  يـك ؟ تـو بـه   يا ردهك
  »ا نه؟ي يفهم ي، ميا ردهك

  .»آمده بودم يخص، من تازه از مريحاج يول«: آرام گفت يمجتب
ـ يبرگشـت  يتا از مرخص يول«: بلند گفت. ديلرز يحاج احمد م يدستها  ي، رفت

مارستان ي؟ مگر تو مسئول بينزد يمارستان سرين بيچرا به مجروح. سر وقت سفره
  »؟يستين

امانـت   يجيه آن بسـ ك يدان يبرادر، تو م«: ن آمد و آرام ادامه دادييش پايصدا
  »...ردهكد او را روانه يمهاست؟ مادرش با صد ا جبهه
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را هم  ياش، قلب مجتب هيهق گر هق. هير گريد و زد زكياش تر حاج احمد بغض
  .ستندين نشستند و آرام در آغوش هم گريزم يهر دو وسط اتاق رو. ستكش
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  همه با هم
  

  .»خسته شدم«: قد بلند گفت كپسر
ـ نان، كهن  ه هنك يصورت گرد در حال كپسر ـ دو يوسط صف م : د، گفـت ي

  .»گر تمام شوديد االن ديشا«
ن ين دور زميروها، چهارميصف ن. آمد ين باال ميرده بود و نفسها، سنگكهوا دم 

ه عرق سـرتا پاشـان را   ك يپ، در حاليت يروهايتمام ن. رده بودك يصبحگاه را ط
  .دنديدو يرده بود، دنبال هم مكس يخ

ـ   كباال گرفته بود و مح سر. ت بودينار ستون جمعكحاج احمد  ن يم پـا بـر زم
ن دور ين آخـر يا ايآ. ندكخواهد ب يه چه مكد يشد فهم ياش نم از چهره. ديوبك يم

  .»شد ياش تمام مك«: صورت گرد دوباره گفت كخواهد بود؟ پسر
ـ  «. صورت گرد ادامه داد كپسر. نگفت يزيقد بلند چ كپسر چ ياو امروز بـه ه

ن، ينـار او هـم حسـ   ك. همت هم جلـو اسـت   ن، حاجكنگاه . ندك يس رحم نمك
  .»امروز همه هستند. دود يمان م فرماندة گردان

ـ روها از بـس دو ين. شد يده ميوبكن يپاها همچنان، هماهنگ بر زم ده بودنـد،  ي
  .سوخت و پاها توان رفتن نداشت يها م نهيس

ال ياما حاج احمد خ. ردك يه مكها چ ر چانهيعرق، از ز. شد يدور ششم هم ط
  .نفسها بلندتر شده بود يصدا. ستادن نداشتيا

ـ  يه آب روكن صبحگاه يزم ياما درست در انتها. ستاديسرانجام ستون ا ن يزم
ة يجـدول حاشـ   يچند قورباغـه، از رو . ن شده بودندينش جمع شده بود و گلها ته

  .قورقورشان بلند بود يت صدايردند و از عصبانكت خسته نگاه ين، به جمعيزم
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  .م، جنگيرو يم به جنگ ميما دار. ميم و استوار باشكد محيـ همه با
  .»گر نا ندارميه دكمن «: قد بلند گفت كپسر. ن را گفتيحاج احمد، ا

ـ امـل  كصورت گرد جملـة او را   كپسر  يمـان از خسـتگ   امـروز همـه  «: ردك
  .»ميريم يم

ـ گـاه با . ميرا داشته باش ياركهر  يد آمادگيدر جنگ با«: حاج احمد گفت د ي
  .»ديد از االن آماده شويبا. ديز برويخ نهيس يان گل و اليلومتر در مكي يك

ند، كر يخدا به خ«: صورت گرد گفت كپسر. ز شديش تيقد بلند گوشها كپسر
  .»ستين نك اورد، وليامروز، تا پدرمان را درن
  .»ز برونديخ نهين آب سيا يد از تويهمه با«: حاج احمد گفت

  »!ا حضرت عباسي«: ديقد بلند از دهانش پر كپسر
د، يگو ياگر راست م. او فقط بلد است دستور بدهد«: گرد گفت صورت كپسر

. ز برونديخ نهيد سيگر هم نگويه به فرماندهان دكبندم  يشرط م. اول خودش بگذرد
  »...هكم يها هست چارهيفقط ما ب
و با  ردندك ين شده نگاه مينش ته يهمه به آب و گلها. ت ولوله افتاديجمع يتو

  .ز برونديخ نهيس يان گل و اليد از ميه باكشد  يباورشان نم. ردندك يهم پچ پچ م
  .ن، بلند شويـ حس

  »فرماندة گردان ما؟«: گفت. قد بلند از تعجب باز ماند كدهان پسر
سر ما  ياو را باال. يهست ياليتو چه قدر خوش خ«: صورت گرد گفت كپسر

  .»نرود ار دركر يس از زكچ يگذارد تا ه يم
  .»ر برويخ نهين جا سياز هم«: حاج احمد گفت. ت بودكت سايجمع
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س شـد،  يلباسش خ يوقت. ز رفتيخ نهيآرام س. ش شدكن درازيزم ين رويحس
  .رفت يسرعت گرفت و تند
  .»همت، بلند شو«: حاج احمد گفت

او بـا    دانـم،  يمن م«: صورت گرد با تعجب گفت كپسر. حاج همت برخاست
  »...ندك يا نمار ركن يهمت ا

  .»ز برويخ نهيس«: حاج احمد گفت
د و جلو يشكن دراز يزم يحاج همت رو. ديصورت گرد، حرفش را بر كپسر
: گفـت . دياز سمت شرق وز كيم خنينس. ستاديت ايحاج احمد رو به جمع. رفت

  »...ميد بتوانيم، باير افتاديات گياگر در عمل. مينكار را بكن يد ايهمه با«
ـ نند به غكار را بكن يد ايهمه با«: زد و گفت يد پوزخندصورت گر كپسر ر ي

  »!از خودش
  .»ار در برودكر يد از زيس نباكچ يه«: حاج احمد قاطعانه گفت

. ز جلو رفتيخ نهيس. ردكت متعجب نگاه يجمع. دين خوابيزم يبعد خودش رو
ن س شـده بـود، از آ  يه تمام بدنش خك يبعد در حال يمك. آلود شد آب زالل، گل
مـوج   يصـورت گـرد تـو    كپسـر . روها آرام قدم جلو گذاشتندين. سو برخاست

ـ خ نهيهمـه سـ  . ران بودياو ح. دندين خوابيزم يهمه رو. ت قرار گرفته بوديجمع ز ي
د جلـو  يهمه با«: قد بلند گفت كپسر. شان جلو رفت او هم بناچار همراه. رفتند يم

  .»ميبرو
  .»هم همه با«: زد و گفت يصورت گرد لبخند كپسر

  
  
  
  



 ٣۶ فرمانده جديد

  !ميا ما گم شده
  

آرام در . ديشكبرد و در آغوشش  يناركحاج احمد، محسن را به . غروب بود
  .»د همة ما به شماستيامشب چشم ام«: ردكگوش او زمزمه 

حاج احمد هر دو شانة او را گرفت و چشم در چشـمش  . نگفت يزيمحسن چ
اگر شما . سرشان يا باالد تيبرو«: گفت. ديد يد ميا اميدن يكدر چهرة او، . دوخت

د، ما حتمـاً  يندازيار بكن نود و هفت قبضه توپ را از يات ايهمزمان با شروع عمل
  .»ميشو يروز ميپ

  .»خدا به همراهتان. يا علي«: احمد پشت سرش گفت. محسن راه افتاد
نـد،  يتوانسـت بب  يه مكحاج احمد تا آنجا . ردكت كبن مظاهر حر بيگردان حب
او . رفت يد ميخورش يگردان در آن دورها به سو. ردكا را نگاه روهيرفتن ستون ن

  .داشت ياديار زكامشب . رو برگرداند و برگشت
از پشـت   ييگـاه صـدا   گاه. ت و آرام بودكات، سايعمل يشب، سنگر فرمانده

ـ . شد يده ميم شنيسيب ـ ردنـد  ك يفرماندهان گردان آن قدر آرام صحبت م ـ ه باك د ي
  .يشان را بشنويصدا ينتا بتوا يداد يخوب گوش م
  .ميشو يم يكم به خط دشمن نزديـ ما دار
  ...ميرو يش ميخوب پ. ميردكن رد يدان ميـ از م

  ...حاج احمد... حاج احمد ـ 
  .ديقاپ يچ ميسيرا از دست ب يحاج احمد گوش. ز شديگوشها ت

  .ـ به گوش هستم، بگو
  .ندكش قلب همه را لرزاند و از جا يصدا. محسن بود
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حاج احمد در جـا  . ميجا هستكم يدان ياالن نم. ميا ردهك، ما راه را گم يـ حاج
  .ش زدكخش

  د؟يجا هستكد؟ االن يچه گم شد يعنيـ 
  ...ها همه مثل هم هستند تپه. ميا ردهكما توپخانة دشمن را گم  ـ 

  رد؟ك يد ميچه با. ديه چه بگوكحاج احمد ماند 
  .ار دارندك ي، از قرارگاه فرماندهيـ حاج

ـ  يدند گردانيپرس. م را گرفتيسيب يكيآن  يشگو تصـرف توپخانـة    يه بـرا ك
  .»شوند يانشاءاهللا موفق م«: گفت. ردكدشمن رفته بود، چه 

به سـاعتش  . باز هم سر در گم بودند. برگشت و دوباره با محسن تماس گرفت
ـ تعداد توپها بـه  . ات نمانده بوديبه آغاز عمل يزيچ. ردكنگاه  ادش آمـد؛ نـود و   ي
توانسـت پـرواز    يشد م يچه قدر خوب م. ردك يدا ميپ يد راهيبا. ت قبضه بودهف
  ...اما حاال. برد يدشمن حمله م يتنه به توپها يكاگر بال داشت، . ندك

  .ار دارندك، باز هم از قرارگاه با شما يـ حاج
همه . را داد يرده است و او جواب قبلكبن مظاهر چه  بيدند گردان حبيپرس يم

  .ودندنگران ب
اش  يچـ  ميسـ يب. ردنـد؛ بـه راه افتـاد   ك ينگران، نگاهش م يها چشم. برخاست

  »جا؟ك، يحاج«: ديپرس
  .»گردم يبرم«: ه رو برگرداند، گفتكآن يحاج احمد ب
ـ   كيم خنيهوا صاف بود و نس. رون زدياز سنگر ب . داد يصورتش را نـوازش م
تصـرف نشـود،    ه اگر توپخانـه كلحظه از ذهنش گذشت  يك. ت بودكهمه جا سا
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ـ ب، شروع به قـدم زدن  يدست در ج. شود يل به جهنم ميهمه جا تبد دلـش  . ردك
  .ديد ين لحظات را نمياش هرگز اك يا. سته بودكش

ن يهـا رنگـ   يجين رودخانه از خون بسيه فردا آب اكخواهد  يا، دلت ميـ خدا
 يسـتگ كا، اگـر سرش ي؟ خـدا يه در قلب من جا دارك يدان يمگر نم! ايشود؟ خدا

  .نكارمان را باز ك، خودت گره يخواه يت را نميها يجيبس
ـ بـا  . ديد ين حال، خودش را جلو سنگر فرماندهيدر هم ف هـر دو دسـت،   ك

  .سنگر رفت يرد و توك كصورتش را پا
  .م بلند شديسيب يه صدا از توكن ننشسته بود يزم يهنوز رو

  .حاج احمد... ـ حاج احمد
  . م را گرفتيسيب يگوش يتند. محسن را شناخت يصدا

  د؟يجا هستكـ هان، محسن چه خبر؟ االن 
ـ ب يشان را م من دارم همه. ميسرشان هست يحاال باال. ميردكدا ي، پيـ حاج نم، ي

  .هر نود و هفت تا را
ـ دانست بخننـد   يحاج احمد نم. ردكدر قلب همه، جا باز  يخوشحال ـ ا گري ه ي

ـ ا زهـرا،  يا زهرا، ي. از احمد به محسن«: سر باال آورد و آرام گفت. ندك . ا زهـرا ي
  .»شيمحسن به پ

مـا   يهـا  ه بچـه كبه قرارگاه بگو «: گفت يچ ميسيه رو برگرداند، به بكآن يو ب
  .»ميردكار خودمان را شروع كبگو ما . دنديرس

ـ  يكي يكيه كآمد  يتوپها م يكشل ياز دور، صدا  ينبـرد . شـدند  يخاموش م
  .گر آغاز شده بوديد
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  فرمانده درمانده
  

هـا  كتوپهـا و تان  يرده بودند و صداكها منور، آسمان را چون روز روشن صد
ـ دود بـاروت فضـا را پـر    . شـد  يلحظه هم قطع نم يك هـا را   نهيرده بـود و سـ  ك
  .گريجنگ بود د. سوزاند يم

. شد يده ميشن ييصدا  ميسياز هر ب. رده بودندكها حاج احمد را دوره  يچ ميسيب
ـ كاز هـم  . ردندك يم ها با هم صحبت فرماندهان گردان ـ  كم خواسـتند و گـاه    يم

لحظه آرام و قـرار   يكحاج احمد . ردندك يرا مخابره م يفرماندهان باالتر، دستور
  . گفتند يم يزيها از هر طرف چ يچ ميسيب. نداشت

  .، فرمانده گردان سلمان پشت خط استيـ حاج
  .مينكار كپرسد چه  يـ گردان حمزه م

  .ده و نتوانسته از آن بگذرديرس نيدان ميب به ميـ گردان حب
ـ  يرد، فرمانك يه صحبت مكدام كحاج احمد با هر  دشـمن لحظـه بـه    . داد يم

  .نشست يلحظه عقب م
ها را از جادة اهـواز ـ خرمشـهر عقـب رانـده بودنـد و حـاال در مـرز          يعراق

  .شهر تا آزاد شود و دوباره خرمشهر شَود نيتنها مانده بود، خون. دنديجنگ يم
شان است  پيفرماندة ت ي، صدايحاج«: ديشكاد يجانزده فريقد بلند ه يچ ميسيب
  .»دهد يام ميه دارد پك

اما . ها در هم شده بود ميسيفرماندهان گردان پشت ب يصدا. ت شدندكهمه سا
ـ گفت  يم ييزهايچ. ة صداها مشخص بوديان بقياز م يعرب يصدا سـر   يسـ كه ك
  .د بلند بودق يچ ميسيهمه نگاهشان به ب. آورد يدرنم
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  .ندك يم كمك يتقاضا. مان خراب است د وضعيگو يـ م
  .»ندك يپس چرا به رمز صحبت نم«: ديپرس كوكحاج احمد مش

ـ به رمز صـحبت  . ردهكهول «: گفت يچ ميسيب ـ  ك چـاره  يب. بـرد  يردن وقـت م
  .»دهيترس يبدجور

ـ كبا او صـحبت   يتوان يم«: ديحاج احمد پرس. دوباره صداها اوج گرفت ؟ ين
  .»يبه هستيه متوجه نشود غرك يطور
  .»ند، بلهكبه رمز صحبت ن يتا وقت«: گفت يچ ميسيب

  .»د تويبه ام ياله. برو رو خط او«: حاج احمد گفت
دام، كچ يه هكگفت  يبه عرب ييزهايچ. رد به صحبتكقد بلند شروع  يچ ميسيب

  . آوردند  يسر درنم يزياز آن، چ
 يمن خودم را به جا. قرارگاه قطع شده تماسش با. ميا د محاصره شدهيگو يـ م

  .ردهكگفتم قرارگاه سقوط . قرارگاه جا زدم
  »؟يجا هستكبپرس «: حاج احمد گفت

  :رد به حاج احمدكگفت و رو  ييزهاي، چيچ ميسيب
ـ م تـا پ يخودشان را داشـته باشـ   يها د نقشهيه باكد يگو يرا م ييـ جا ش يداي

  .نقشة آنهاست ياسم رمز رو. مينكب
  .»هر وقت من گفتم. منور قرمز بزند يكبگو «: مد برخاست و گفتحاج اح

  .»حاال«رد و گفت كستاد و دور و اطراف را به دقت نگاه يا
بـه   يپررنگ قرمـز  ي رنگ، نقطه يان صدها منور مهتابيرد، در مكخوب نگاه 

د سـمت  يايبگو ب«: حاج احمد گفت. ردكآسمان رفت و بعد از چند لحظه سقوط 
  .»مييآ يتو م كمكم به يدار بگو ما. شرق
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  .»م جلويرو يم. ديفتيد و راه بينكول كتان را يها ميسيب«: و ادامه داد
تمام منطقه را پوشـانده   يد رنگيمه سف. رده بودكدود و باروت فضا را پر  يبو
ه همه جـا را پوشـانده بـود،    ك يديسف ي ش، پردهيها يچ ميسيحاج احمد و ب.بود 

  .تندرف يدند و جلو ميدر يم
قد بلند  يچ ميسيب. ستنديه حاج احمد با اشارة دست گفت باكدند يرس ييبه جا
  .»منور سبز بزند يكر و بگو يتماس بگ«: حاج احمد گفت. آمد جلو

 يبه ناگاه، نور سبز. ن را گفت و نگاه به چهرة حاج احمد انداختيا يچ ميسيب
  »!ميديبه هم رس«: زد و گفت يلبخند. ديچشمانش د كمردم يرا تو

بپـرس  «: حاج احمد گفت. شد يده ميدر آن دورها د ياهيچند س. جلوتر رفتند
  .»ن خودشان هستنديبب

 يچـ  ميسـ يب. رو آمـد  از روبـه  ييصـدا . ديشكاد يفر ي، بلند و به عربيچ ميسيب
  .»يهمانها هستند، حاج«: خوشحال گفت

  .»ديآماده باش«: حاج احمد گفت
ست خورده كاو ش. رون زدياز حدقه ب ياقچند قدم جلوتر، چشمان فرماندة عر

  .بود
  

  
  
  
  

  
  
  



 ۴٢ فرمانده جديد

  يروزيام پيپ
  
گردانها از هـر سـو   . ن بسته بودنديرنگارنگ آذ يدان صبحگاه را با پرچمهايم

 يدادند و بعضـ  يبلندبلند شعار م يبعض. گرفتند يخود قرار م يآمدند و سر جا يم
  .آمدند يدند و جلو ميشك ين ميگر، پاها را بر زميد

ات يش از عمليپ يها اد لحظهي. به دور و اطراف انداخت يقدبلند نگاه كپسر
ـ   يگردانها. افتاد . شـد  يشاد و سرحال و آماده به جنگ از جلو چشـمانش دور نم

ـ ها خسته بـود و گـرد و غبـار عمل    چهره. مه پر بودنديحال همه گردانها ن ات بـر  ي
  »؟ينك يار مكه تو چ«: ديصورت گرد پرس كرو به پسر. صورت همه نشسته بود

ـ  ين را خط خطـ يزم ي، روكيوچكة كه با تركصورت گرد  كپسر ـ  يم رد، ك
  .»دانم ينم«: گفت

  .»اما خرمشهر هنوز آزاد نشده«: نارش نشست و گفتكقد بلند  كپسر
. توانم بمانم يگر نميمن د«: ن انداخت و گفتييصورت گرد سرش را پا كپسر
  .»انخواهم برگردم تهر يام، م دهيام، بر خسته

 يپ خواسـت بـرا  يرد و از فرماندة تكصحبت  يمك. رفت پشت بلندگو يكي
 كقد بلنـد سـر   كپسر. ت برخاستيان جمعيصلوات از م يصدا. ديايب يسخنران

ـ   ر بغل داشـت و لنـگ  يدو عصا ز. ديحاج احمد را ته صف د. ديشك ش يلنگـان پ
  .گچ بود يش تويپا. آمد يم

ـ بت حاج احمد شروع به صـح . ت شدكت سايجمع ت جنـگ  ياز وضـع . ردك
 يروهـا يخرمشهر، عقب نشسـته اسـت و اگـر ن    يها ه تا دروازهكاز دشمن . گفت

  .ديخواهند مال كگر بردارند، پشت دشمن را به خايگام د يكرزمنده 



 ۴٣ فرمانده جديد

جانزده يه. س شده استيف هر دو دستش خكه كرد كقد بلند احساس  كپسر
ن شـهر را  يا يمن آزاد. شهر نين خونين شما و ايا«: ديشكاد يحاج احمد فر. بود

ـ ريشـهر را از دشـمن بگ   نيد خونياگر توانست. سپارم يبه شما م ـ ن اميد، آخـر ي د ي
  »...ديا ن بردهيآنان را از ب يروزيپ

ـ م، قـول داد يه آمـد كاز تهران «: حاج احمد گفت. ز شديخ ميت نيجمع م، تـا  ي
ـ  نيد خونيشما با. ميم، برنگردينكشهر را آزاد ن نيخون ل بـه خرمشـهر   يدشهر را تب
ـ سوختة دشـمن بب  يهاكتان يخواهم شما را رو يفردا م! ها بچه. دينك امشـب،  . نمي

  .»ميش بتازيخرمشهر پ يها د تا دروازهيما با. شب حمله است
همـه  . د و پرچمها در آسمان به اهتـزاز درآمدنـد  يشكاد يار فرياخت يت بيجمع

  .دادند يشهر را سر م ن يشعار فتح خون
  

روها از ين. شد يلحظه هم قطع نم يكها كتوپها و تان يصدا. ا گفتنداذان ظهر ر
ـ قد بلند از بـس دو  كپسر. شهر روان بودند يهر طرف به سو ده بـود، از نفـس   ي

  .ها به صدا درآمد ميسيدفعه تمام ب يك. افتاده بود
خرمشـهر آزاد  . دهـم  يرا م يروزية واحدها خبر پيلكان به يـ من احمد متوسل

  ...خرمشهر. شد
ها از هر سو كموش. گر در خرمشهر بودنديگام د يك. ت گردانها تندتر شدكحر

دشـمن در  . شـدند  يده ميشكبه آتش  يگريپس از د يكيها كتان. شدند يم يكشل
  .حال فرار بود

سـوخته بـه    يهـا كتان ي، پرچم فتح را بر بـاال يروزيها، خوشحال از پ يجيبس
او . د و منفجـر شـد  يشكشعله  كيتان. ديقد بلند دو كپسر. اهتزاز درآورده بودند



 ۴۴ فرمانده جديد

پرچم سه . گر آمدياز طرف د  صورت گرد، كپسر. رد و گذشتكسرخم  يا لحظه
ـ پر. ده بوديش پركه برجك كيرفت طرف تان. دستش بود يران تويرنگ ا . د بـاال ي
. ردكصورت گرد، چوب پرچم را دراز  كپسر. ردكقد بلند دستش را دراز  كپسر
 كپسـر . شـهر بودنـد   يآنها تو. ديشكگرفت و خود را باال قد بلند آن را  كپسر

  »!ن، حاج احمد استكنگاه «: صورت گرد گفت
ـ ن جيماش. ه او نشان داده بودك يقد بلند برگشت طرف كپسر ـ  كپ ي  كنـار تان

را نشان داد و بلنـد   كتان كبا دست برج. اده شديحاج احمد با دو عصا پ. ستاديا
  »!الهش را برداشته استكبه احترام شما  كن تانيا«: گفت

دوبـاره    شـهر،  نيخـون . داد يسر م يروزيو مارش پيراد. دنديهمه خند. ديخند
  .خرمشهر شده بود

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  



 ۴۵ فرمانده جديد

  نكآنجا نگاه  به 
  

 يزهـا يركماهه، در پشت خا يك يرزمندگان خسته از جنگ. شهرآزاد شده بود
ـ  ياامشـب هماننـد شـبه   . رفتنـد  ين سو و آن سو ميشهر، به ا يدفاع . ش نبـود يپ
ـ و گـاه  . شد يده مينجا و آنجا شنيپچ آدمها، ا پچ يوت بود و صداكس  يه صـدا ك
  .ردندك يآمد، همه اعتراض م يم يريت

جشمانش را به زور . رفت يز را گرفته بود و جلو ميركناره خاكقد بلند  كپسر
ـ  ده بـود يو شنياز راد. بود يه در تهران مكخواست  يدلش م. باز نگه داشته بود ه ك

ه او هم در جشن مردم كشد  يچه م. اند خرمشهر را جشن گرفته يران آزاديتمام ا
ه اگر در جشن مردم حضور داشت، در كرد؟ و بعد از ذهنش گذشت ك يت مكشر

شـهر، آزاد  . نبـود » شهر نيخون«گر نامش يه از بعدازظهر دك يشهر. خرمشهر نبود
  .آزاد و رها  شده بود،
ـ   يـك بـه   يـك ز را يركار خانك يقدبلند سنگرها كپسر ـ  ينگـاه م ـ با. ردك د ي

گرفت  يرد، مك يدا مين دو را پياگر ا. افتي يم يخال يد پتو و سنگريبا. ديخواب يم
ـ خواب يست و سه روز ميه بكروز، نه دو روز، بل يكنه . ديخواب يم يحساب بـه  . دي

ه بود تـا  گر رزمندگان آمديد ياو آنقدر پا به پا. ده بودنديه جنگك ييتعداد روزها
  .ديخواب يد مي، او بايآر. ده بودنديبه شهر رس
ش در ير بغل داشت و گـچ پـا  يدو عصا ز. ، حاج احمد را شناختيكيدر تار

امـا  . سـتاده بـود  يه او اك يرد و رفت طرفكج كراهش را . زد يبه چشم م يكيتار
شـان   هـا دوره  يجينارش بود و بسـ كصورت گرد در  كپسر. حاج احمد تنها نبود



 ۴۶ فرمانده جديد

آن دو  يدند و بـه حرفهـا  يشـ ك يم كسنگرها سر يهم از تو يا عده. ه بودندردك
  .دادند يگوش م

گفتنـد و   يشهر م يداشتند از آزاد. اش به او نبود توجه يسك. شد يكآرام نزد
ـ ا يخـواب  يب«: صورت گرد گفت كپسر. فرار دشمن و جشن ملت ن چنـد روزه  ي

 يليخ. ميهامان را باز نگه دارت چشميبركد با چوب يبا. رده استكالفه كهمه را 
  .»ميم راحت بخوابيتوان يگر مياز امشب د. خوب شد

  .»م بااليا برويب«: حاج احمد گفت
ش ك نهيصورت گرد را از س كدانست چرا حاج احمد پسر يقد بلند نم كپسر

ـ  يفرو م كش را در خايحاج احمد عصا. برد يز باال ميركخا . رفـت  يبرد و باال م
در آسـمان، چهـرة    يگاه منور بود و گاه يكافق، تار. ديد يا بخوبه افق ركآنقدر 
ـ يجيبسـ «: ديحاج احمـد پرسـ  . ردك يآسمان را روشن م يانتها ـ  ي، م آنجـا   يدان
  »جاست؟ك

. ديند يزيچ. نديد تا او هم بتواند خوب ببيشكصورت گرد خود را باال  كپسر
ـ  يزيه، چن«: رد و گفتكران به حاج احمد نگاه يح. بود يكهمه جا تار ـ ب ينم نم، ي

  .»يحاج
ـ افـق اشـاره    يحاج احمد آرام دستش را بـاال آورد و بـه انتهـا    : گفـت . ردك

 يد پرچم خود را در آنجـا، در انتهـا  يمن و تو با. افق است ي، آنجا انتهايجيبس«
ـ ن، آن وقـت بگ يزم يهر وقت پرچم را در آنجا زد. مين، برافرازيزم ر و راحـت  ي

  .»بخواب
 يتوانست پرچم خود را در انتهـا  يا ميآ. ان مانده بودريصورت گرد ح كپسر

  ؟كينبه اهتزاز درآورد؟ يزم


