
  
  
  

  10/ قصه فرماندهان 

  مسافرمسافر
  )يحسن باقر( ين افشرديغالمحسد يشه يبراساس زندگ(

  

  :سندهينو
  دانشور ياريداوود بخت



 ٢ مسافر

  
  
  
  

  فهرست
  3  .............................................................................................  نامهيزندگ

  5  ..............................................................................................  روز تولد

  11  ................................................................................................مسافر

  15  .................................................................................................  اخراج

  22  ...........................................................................  عهد يكروز و  يك

  26  .....................................................................................  يروزيروز پ

  31  ...............................................................................  همان ناخواندهيم

  39  ..........................................................................................  !حسن آقا

  46  ..........................................................................  بهشت يبرا يا نامه

  54  ..............................................................................  يين شناسايآخر

  
  
  
  
  



 ٣ مسافر

  نامهيزندگ
  

بـه   يالمجـ  يزمسـتان  يهنـوز سـرما  . در راه بود 1334ستم اسفند ماه يصبح ب
بـه  . است) ع(نيدانست روز تولد امام حس يمرد م. نداده بود يبهار يطراوت هوا

ن يرون آمد تا زنها به بـال ياز اتاق ب. دهد يه امام مرادش را مكدلش برات شده بود 
ـ ه داده بود به دكيمرد ت. آمده بود ، زودتر از همه يمحل يماما. همسرش بروند وار ي

  :ردك يو آسمان را نگاه م
ن همه درد ين زن اينگذار ا. ز خودت را نجات بدهينكا ين، غالم يا امام حسي ـ 

  .شدكب
. دانسـت چـه وقـت اسـت     ينم. ديجوش ياش م كگفت و چشمة اش يبا خود م
ـ دلش لرز. ديصلوات شن يناگهان صدا . بشـنود  يمنتظـر بـود تـا خبـر خوشـ     . دي

لبخندشـان  . رون آمـد يگر بينار چند زن دكدر  يمحل يماما. نشد يانتظارش طوالن
  .ندكدام را باور كدانست  يمرد نم. ابرآلود بود ييمثل هوا

  .پسر است. ا آمديـ بچه به دن
در  يشمس 1334ماه اسفند سال  25به روزِ ) يحسن باقر( ين افشرديغالمحس

دورة دبستان را در مدرسة . چشم به جهان گشود) ع( تيدوستوار اَهل ب يا خانواده
ـ ابـان آ يخ الدوله در مترجم دوران متوسـطه را در  . تهـران گذرانـد   يدياهللا سـع  تي

ـ از . ان رسانديبه پا يرستان مرويدب  يتهـا يرسـتان شـروع بـه فعال   يالس سـوم دب ك
ـ دانشگاه اروم يدر رشتة دامپرور 1354در سال . ردك يو اجتماع ياسيس ه قبـول  ي

موضـوعات  نـة  يه در زمك يقات و مطالعات منظمينار تحقكن زمان، در يدر ا. شد
د يان دربارة اصول عقايدانشجو يده براكالسها و مسجد دانشكداشت، در  ياسالم



 ۴ مسافر

ده شـد و  كنه و بغض مسئوالن دانشكيار او موجب كن يا. ردك يصحبت م ياسالم
  .ردندكسرانجام او را اخراج 

انقـالب   يهـا  تـه يمكنـده در  كبه طور پرا 58انقالب تا خرداد  يروزياز زمان پ
  .ردكت يگر فعاليد يهاو نهاد ياسالم

دانشـگاه تهـران    ييرد و در رشتة حقوق قضـا كت كور شركنكدر  58در سال 
ـ در واحد اطالعات سپاه مشغول به  59ل سال ياوا. قبول شد بـا انتشـار   . ار شـد ك

نـه  ين روزنامـه در زم يخود را با ا ياركبه طور فعال هم ياسالم يروزنامة جمهور
ه خـود  كبود  يين خبرنگارهايقعة طبس جزء اولان وايدر جر. ردكآغاز  يخبرنگار

  .ردكه ين واقعه تهياز ا ييرا به آنجا رساند و گزارشها
ـ  يلكو احساس ت يليبا آغاز جنگ تحم ، در يهن اسـالم يف دفاع از اسـالم و م

م به ازدواج ياول جنگ تصم يدر همان سالها. عازم جبهه جنوب شد 1/7/57روز 
  .به نام نرگس خاتون است ي، دختر ن ازدواجيثمرة ا. گرفت

ـ عمل يالقدس، در مقام معاون فرمانده ات طرقيدر عمل در  ييات نقـش بسـزا  ي
ز فرمانـدة قرارگـاه   يالمقدس ن تين و بيالمب ات فتحيدر عمل. ات داشتيشبرد عمليپ

ـ قرارگـاه   يات رمضان، به فرمانـده يپس از عمل. نصر سپاه پاسداران بود ربال در ك
سـپاه   ينيگان زمين فرمانده يات محرم، جانشيبعد از عمل .منطة جنوب انتخاب شد
  .ماند ين سمت باقيدر هم 9/11/1361روز شنبه  يعنيشد و تا زمان شهادت 

  
  
  

  
  



 ۵ مسافر

  روز تولد
  

اتـاق   يهـوا . زنـد  يدر چشمش حلقه م كدهد و اش يمرد سالم آخر نماز را م
چـراغ   يرو يتـر ك. شدك يلة چراغ والور را باال ميشود و فت يزن خم م. سرد است
  :گرداند يمرد سر به عقب برم. دارد يزوزة آرام

  حالت خوب است؟ ـ 
  .رِ چشمانش گود افتاده استيزن رنگ به صورت ندارد و ز

  .ستميبد ن ـ 
نگاهشـان را از هـم پنهـان    . زنـد  يدر چشمان مرد و زن برق م كاش يها حلقه

ـ  رويسرد ب يهوا. رود يرون ميزن آرام از اتاق ب. نندك يم . آورد ين به اتاق هجـوم م
نـد و  ك يم يدر حدقة چشمش باز كيقطرة اش. ندك يره ميمرد نگاهش را به قبله خ

. گـردد  يشود و زن باز م يباز م كيخش يدرِ اتاق با صدا. زند ياش غلت م بر گونه
  . ندك يم كصورتش را پا يهاكمرد، اش
  ...ستيت خوب نياد راه نرو، برايـ ز

مرد احساس . گذارد يوار ميند و سر به دينش ياز اتاق م ينجكزنان در  زن نفس
  :ندك يشتر ميهوا، غم دلش را ب يوت و سردكس. بزند يد حرفيند باك يم

  .مينكا هر دو با هم نذر ياصالً ب. ام ردهكـ من هم نذر 
  .بندد يلبش نقش م يرو يمرنگكدارد و لبخند  يوار برميزن سر از د

آقامـان   يا، بـه آبـرو  يخدا! نيتولد آقا امام حسـ فردا سوم شعبان است؛ روز 
  .نكن، حاجتمان را برآورده يحس



 ۶ مسافر

چـراغ والـور پـت پـت     . لرزد يصدا م يب يا هيش از گريها د و شانهيگو يزن م
ش را بـه آسـمان   يمرد دستها. زند  يرون ميب يتركمطبوع از لولة  يند و بخارك يم

  :ندك يبلند م
  !نيـ آم

دن در، مـرد مهـر نمـازش را    يشـن  يبا صدا. ندك يه مگزد و نال يزن لبش را م
  .ندك ياش را جمع م بوسد و سجاده يم

  .شها باشنديد از قوم و خويبا
ـ   . خواهد از جا بلند بشود يغلتد و م يزن به پهلو م رود تـا زن   يمـرد زودتـر م

ـ   يدوباره هوا. الش راحت بشوديخ زن از  يهـا  نالـه . آورد يسرد به اتاق هجـوم م
  :زند يرون مياش ب دشدهيلك يهاپشت دندان

  !ا ابوالفضل، خودت به دادم برسيـ 
 يكـي . روند يوجو به طرف زن م پرس  يب. شوند يدو زن همراه مرد وارد اتاق م

ـ   كچادرش را به دور . از آنها سخت نگران است نـد و دسـتش را   ك يمـر جمـع م
  .ر سر زنيبرد ز يم

  .شود يات تنگ م سنف ين طوريا. ، بهتر استيريـ سرت را باال بگ
  :مالد ياو را آرام م يها گر، شانهيزنِ د

  .ات تمام شده تازه هفت ماه. ه زود استكـ حاال 
  :خورد يان مكاش ت كده و خشيرنگ پر يه حرف بزند، لبهاكآن يزن ب

  ...رميم يدارم از درد م... درد... ـ درد
  :ديگو يبه او ماز زنها  يكي. رود ير فرو مكاندازد و به ف ين مييمرد سر پا

 رود ين مرد؛ زنت دارد از دست مكب ياركـ د.  



 ٧ مسافر

  :ندكار كداند چه  ينم. رود يمرد دستپاچه به هر طرف م
  نم؟كار كد چه يـ آخر من با

ـ  ياز زنها از جا بلند م يكي گـر بـا   يزن د. انـدازد  يشود و چادرش را به سر م
  :نندك يتعجب به او نگاه م

  .گر تا آمدن بچه مانده استيدو ماه د. ود است؟ حاال زيبرو يخواه يجا مكـ 
  :ندك يمرد هنوز مستأصل به آنها نگاه م

  د؟يآ يبرم ياركـ از دست من چه 
  .رود يرده، به طرف در اتاق مكه چادر به سر ك يزن

  .نديآ يا ميها هفت ماهه به دن از بچه يبعض... م سراغ قابلهيد برويـ با
ـ ند و هك ياله مكمرد بسرعت شال و  بـا رفـتن مـرد،    . افتـد  يمراه زن به راه م

 يمامـا   سـاعت بعـد،   يك. رود يش به آسمان ميپ يتر از لحظاتكزن دردنا يها ناله
  :ديآ ينار مكن زن به يزان از بالير ، عرقيمحل

  .ديايا بيه سالم به دنكند كخدا ... دانم ينم. ندكـ خدا رحم 
گر يند دك ير مكا خودش فب. شنود يرا از پشت در م يمحل يماما يمرد حرفها

ا يف به دنيا ضعين است بچه مرده كه ممكده بود يش از آن هم شنيپ. ستين يديام
زن هنـوز بـه گـوش     يهـا  ناله. برد يامانش را م كزند و اش ينار در زانو مك. ديايب
  .رسد يم

بـه طـراوت    يزمستان مجـال  يهنوز سرما. در راه بود 1334ستم اسفند يصبح ب
بـه دلـش   . اسـت ) ع(نيدانست روز تولد امام  حس يمرد م. داده بودن يبهار يهوا

ن يرون آمد تا زنها بـه بـال  يمرد از اتاق ب. دهد يه امام مرادش را مكبرات شده بود 



 ٨ مسافر

لگن آب گـرم را بـه اتـاق    . ، زودتر از همه آمده بوديمحل يماما. همسرش بروند
  :ردك يوار و آسمان را نگاه ميه داده بود به دكيمرد ت. بردند
ن همه درد ين زن اينگذار ا. ز خودت را نجات بدهينكا ين، غالم يا امام حسيـ 

  .شدكب
  .دانست چه وقت است ينم. ديجوش ياش م كگفت و چشمة اش يبا خود م

  .ديدلش لرز. ديصلوات شن يناگهان صدا
نار چنـد  ك يمحل يماما. نشد يانتظارش طوالن. بشنود يمنتظر بود تا خبر خوش

  .ابرآلود بود ييلبخندشان مثل هوا. رون آمديب گريزن د
  .ندكدام را باور كدانست  يمرد نم

  .پسر است. ا آمديـ بچه به دن
تر از آنچـه  كوچكد؛ يرا د كيوچكقنداق . مه خود را به اتاق رسانديمرد سراس
زد  يلبخند. ش به هم بودكوچكصورت  يطفل رو يچشمها. ده بوديتا آن روز د

  »!است كوچكف و يه قدر ضعچ«: ر لب گفتيو ز
ـ رد و همسـرش را د كزن چشم باز  صـورتش، دل مـرد را    يرنـگ مهتـاب  . دي

  .سوزاند
  !يشو يانشاءاهللا خوب م. ـ نگران نباش

  :ديحال لبخند زد و نگاهش تا قنداق طفل چرخ يزن ب
  نه؟! ف استيضع يليـ خ

خـودش  ... ن اسـت يحس غالمِ«: ش را فرو داد و گفتيمرد، بغض مانده در گلو
  .»رديگ يدستمان را م



 ٩ مسافر

ن آن قـدر  يغالمحس. دنديشك ياز طفل حسرت م ييدن صدايشن يزن و مرد برا
ـ  كزن آرام اشـ . دكر مادر را بميتوانست ش ينم يه حتّكف بود يضع خـت و  ير يم

ـ  . ردك يطلب شفاعت م) ع(نيفقط از امام حس حـاال  . گذشـت  يروزها همچنـان م
  .رديم ير نخورد، مياگر بچه ش: داد يتازه زن و مرد را آزار م يدرد
طفل، قطـرات   كوچكدهان . اندندكچ ين ميان در دهان حسكچ ر را با قطرهيش

. ردك يم كرا هم از چشمانش پا كزن، همزمان قطرات اش. ردك ير را مزه مزه ميش
ـ  كوچكف و يضع ين با چشمانيغالمحس  ن حال،يبا ا . ديشـ ك يزنده بود و نفس م

، حرفهـا بـه گـوش زن و مـرد     يگـاه . زدند يا هم حرف مب يدوست و آشنا پنهان
  .»ماند ين بچه زنده نميا«: ديرس يم

زن . ست روز گذشـته بـود  يب. ردك يست و دعا ميگر يزن، با درد و اضطراب م
  .ر بنوشدينة او شيزد تا طفل از س يدلش پرپر م

 يار جانم را بخـورد؟  ينم شيه غالمحسكنم يب يرا م يمن روز يعنيخدا،  يـ ا
  .ريآقا جان، به حق خودت دستمان را بگ ين، ايامام حس

ـ  ياس از شانة دي يها وفهكش يده است و بويبهار رس . رسـد  يوارها به مشـام م
ـ همـة آرزو . ن را در بغل گرفتـه اسـت  يزن، مادرانه غالمحس ـ ش اي ـ ن اسـت  ي ه ك

ـ وار تيمرد به د. ر بخورديش شكودك دور و دراز  ياركـ ه داده و خـود را بـا اف  كي
. شـود  يره ميزن ناباورانه به او خ. دهد يان مكطفل سرش را ت. رده استكغول مش
  .ده استيه اشتباه دكند ك ير مكف

نة مادر غنچه يس يوجو ش را در جستكوچك يطفل لبها. زند يم كچند بار پل
زن  يگلـو . ندك يدا ميخواهد، پ يه مكطفل، آنچه را . ديآ يزبان زن، بند م. ندك يم

ـ  يمرد سراس. شدكاد بيد فريبا. استپر  يادياز فر ـ از م. شـود  يمه از جا بلنـد م ان ي



 ١٠ مسافر

ـ د يآ ين به نظر ميچن. گردد يم يزيزن به دنبال چ يخوشحال يادهايو فر كاش ه ك
همان جا . زدير يم كند و اشك يمحض سجده م  با خشوعِ. ستير غرور مردانه نياس

  .ه به پابوسش برودكبندد  يمان ميبا امام پ
  .روند يربال مكدارِ ساالر ين به ديهمراه با غالمحس دو سال بعد،

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١ مسافر

  مسافر
  

نـد،  ك يشان م ه باد پخشك ياهيس يدهد و به ابرها يه مكيمدرسه ت يبه در آهن
  .شود يفشرده م يقلبش بدجور. دوزد يچشم م
  !ندارند؟ كه تركببارد  ييها سقف يشود باران رو يم يعنيـ 

تنـد و تنـد    يابـان، دستفروشـ  يآن طـرف خ . انـدازد  يش مبه دور و بر ينگاه
ـ    ك يوار ميپشت از د. ندك يبساطش را جمع م . رود يند و بـه طـرف دسـتفروش م

  .ندك يم كمكرمرد يحرف به پ يب
  !رت بدهديـ خدا خ

آسـمان از  . ستگاه اتوبـوس يدود به طرف ا ير بغلش و ميزند ز يش را ميتابهاك
  .رسد يتر به نظر م وبوس غم گرفتهدار ات سيو پ كل يها شهيپشت ش

  .مياد به چراغ قرمز نخوريند زكـ خدا 
  .ستاده استيشان ا محمود جلو در خانه

فعـالً  . ما برسم د قبل از اذان به محلهيبا. تابت را بدهم و برگردمكام  ـ فقط آمده
  .خداحافظ

ن نفـر  يپشت آخر. ده شده استيشكلِ يطناب طو يك يصف اتوبوس به درازا
  .ستديا يم

  .رسم يه معلومه، به نماز جماعت نمكن طور يـ ا
ر كـ با خود ف. شدك يرون ميب  ه دارد،كرا  يند و تمام پولك يب ميج يدست تو

دن بـه نمـاز   يرسـ  يآن را برا كيچ شيا مال من بود، بدون هياگر تمام دن: نندك يم
  .دادم يجماعت م



 ١٢ مسافر

ده اسـت  يوچة مسجد رسكبه . اندازد يآن م ي، خود را تويسكن تايبا ترمزِ اول
بر بلند شـده  كم يصدا. ندك يدن ميدرشت شروع به بار يها با دانه يه باران تندك

ـ چمباتمـه زده اسـت و لـرزان ز    ياط مسجد، مرديح يتو. ندك يپا تند م. است ر ي
ـ چنان در خود فرو رفته اسـت  . ن نشسته استكبال ن يه متوجـه ورود غالمحسـ  ك
  .شود ينم

  .ب باشديد غريبا... نجايبه ااش  شاندهكـ باران 
  .مسجد گرم است يد؟ تويشو يـ چرا داخل نم

ـ يدارد و بعد دستها ين برميمرد نگاهش را از زم ـ گ يش را بغل م ـ ز. ردي ر لـب  ي
  .شود يبر گم مكم يصدا يه توكد يگو يم يزيچ

رونـد و دو زانـو دور    يم يا ن به گوشهيها همراه غالمحس ر، بچهيبكن تيبا آخر
  .چرخاند يمسجد چشم م يگرداند و تو ين سر برميغالمحس. نندينش يم

  ...ـ حتماً رفته
  .وبدك  يوار ميش به در و دك باران شالق. ندك يرون نگاه ميبه ب
  .باران تندتر شده... د رفته باشديـ نبا

  .اند به او ها زل زده بچه. ندك يها، به جمع نگاه م از بچه يكي يبا صدا
  .گوشم با شماست.. !.د؟ينك يـ چرا شروع نم

  .ناراحت مرد است. شود يجا م ش جابهيزانوها يرو
  ب بوده باشد؟يند واقعاً غركـ ن

ـ ح. رود يها به طرف پنجره م زده بچه ر نگاه بهتيشود و ز ياز جا بلند م اط در ي
ـ باران است  يها دانه يفقط صدا. شب گم شده است ياهيس ـ ه فرك ها و ياشـ كاد ي

  .ده استناودانها را درآور يصدا
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چسـباند   ياش را م يشانين پيغالمحس. شود يده ميسرفة خادم مسجد شن يصدا
  .ده استياط به در چسبيآن طرف ح يشبح. به پنجره

  .خورد يشبح جم نم. ديگو يم يزيش چيها ان سرفهيخادم مسجد در م
  ؟ينك يم ين طورين، چرا امشب ايـ غالمحس

  .هستم يريگ يمن هم تو رأ... ـ آمدم
ـ   ينفس زدنها نفس يشود و صدا يده ميباز شدن در شن يصدا ـ آ يخـادم م . دي

  :ديگو يند و مك ينفس تازه م. دكچ يش ميها قهيباران از شق يها قطره
... هـم دارد  يظاهر خوب... به باشديد غريبا... اط مسجديمرد نشسته تو ح يكـ 

خجالـت  ... درون رفـتن نـدار  ياما انگار قصد ب... مسجد را ببندم يخواهم درها يم
  .نمكرونش يشم بك يم

بـا  . خارانـد  يشش را مير، ركدر نشسته است و غرق در ف يمرد، چمباتمه جلو
سرما قوزش . شود ينده مكند و از جا ك ياند، هول م ردهكاش  ه دورهكها  دن بچهيد

ـ  يبودكاش به  چهرة خسته و درمانده. را باال آورده است ـ زريلـبش ر . زنـد  يم ز ي
  .لرزد يم

  .روم يصبح، بعد از نماز م... مانم ينجا ميامشب را ا يكفقط .. .ـ من
  .زند يرود و به صورت مرد زل م يقدم جلوتر م يكن يغالمحس

  ؟يبيغر ـ 
  .ام ردهكلم را گم يو وسا كسا... مسافرم... ـ آره

هـا   چند تـا از بچـه  . ندك يم ميآن را به دو ن يشود و رعد يدل آسمان منفجر م
شـانة   ين دست رويغالمحس. شود يش پا به پا ميمرد سرجا. جددوند داخل مس يم

  .گذارد يمرد م
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  .نجاستيتر از ا گرم... م خانة مايرو يـ م
مـرد را   ين، مچ دست اسـتخوان يغالمحس. ديبگو يزيه چكند ك يمرد لب باز م

  .شد به دنبال خودشك يرد و ميگ يم
  
بـه   يش و قوسكن، يغالمحس. چديپ يدر اتاق م كخش يها ر لولهيرجيج يصدا

پـدر و مـادر   . سـتاده اسـت  يمـرد مسـافر جلـو در ا   . دهد ياش م يل استخوانيكه
ن را بـه تـن دارد،   يغالمحس يها راهنياز پ يكيه كاتاق به مرد  ين از تويغالمحس
  .نندك ينگاه م
ـ انشـاءاهللا بتـوانم جبـران    ... گـرم ممنـون   ياز شـام و جـا  ... د بروميبا ـ  . نمك

  .خداحافظ
مرد . اندازد يه به تن مرد است، مك يراهنين و بعد به پيبه غالمحس ينگاهمادر، 

دستش را . ندك يم يكن خود را به مادرش نزديغالمحس. افتد يوچه به راه مك يتو
  :ديگو ير لب ميبعد ز. بوسد ياش را م يشانيرد و پيگ يم

  !ندكـ خدا از ما قبول 
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  اخراج
  

م كاش را  اتوبوس سرعت. ن پنجره را بستيمحسه گذشتند، غالكچ جاده ياز پ
آبگوشت بزباش و زغالِ گـل انداختـه    يبو. ظهر بود. ستاديخانه ا رد و جلو قهوهك

  .ديرس يبه مشام م
 يخانـه و چشـم دوخـت بـه برگهـا      تخت جلوِ قهوه ين، نشست رويغالمحس

  .رفت يه ميه به ارومكن بار بود ياول. خانه درختان محوطة قهوه يزييپا
  !؟يخور يجوان، مگر ناهار نم يآها ـ 

  .ردكنارش نشسته بود، نگاه كه در راه ك يرمردين برگشت و به پيغالمحس
  ـ ناهار؟

  .ن گرفتيه دستش گرفته بود، به طرف غالمحسكرا  يا رمرد، لقمهيـ پ
  ؟يستيمگر گرسنه ن... ـ آره، ناهار

رمـرد،  يپ. بلندشـد ادش افتاد صبحانه هم نخـورده، از جـا   يه تازه كن يغالمحس
  :زد ين جا داد و لبخنديغالمحس ين دستهايلقمه را ب

  !ده استيوبكلقمه گوشت  يك ـ 
. د، لقمه را گرفتيرمرد را ديصورت مهربان پ يرد؛ اما وقتكن تعارف يغالمحس

  .پارچ آب برگشت يكرمرد رفت و با يپ. هر دو مشغول خوردن شدند
  ؟يانه درس بخويقرار است تو اروم يـ پس گفت
  :ان سر گفتكاش را قورت داد و با ت ن لقمهيغالمحس

  جاست؟كه يدة ارومكد دانشيدان يشما م. ـ بله، قرار است درس بخوانم
  .ر فرو رفتكرد و به فكز يرمرد، چشمانش را ريپ
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  .آورم يزها سر درنمين چيـ نه، من از ا
  :ن لبخند زد و گفتيغالمحس

  .مندم عالقه يبه دامپرور يليخ. ام قبول شده يتو رشتة دامپرور ـ 
  .رد و ابرو باال انداختكاش را از توتون پر  رمرد، چپقيپ

ـ و از ا يشهر هم از دامپـرور  يها مگر بچه! آورم يه سر در نمكـ من  ن جـور  ي
  د؟يآ يزها خوششان ميچ

ـ . ندكاش را روشن  رمرد چپقيرد تا پكن صبر يغالمحس توتـون در   يبـو  يوقت
دو  يچ شاگرد قهوه. بود يدر پ يو پ كش خشيها سرفه. تادد، به سرفه افيچيفضا پ
ـ چ كيجلو آنها گذاشت و به تر يان چاكاست ن دسـت بـه   يغالمحسـ . گفـت  يزي
  :اش دست او را گرفت مكو مح يرمرد با دست قويپ. ردكاش فرو  بيج

  !يپول بده يه بخواهك ينخورد يزيه چكـ تو 
شاگرد اتوبوس از جلـو  . نزد يگر حرفيارساز نشد، دكن ياصرار غالمحس يوقت
  :خانه گفت در قهوه

  .ه، سوار بشونديـ مسافران اروم
اش را بـه   خانـه  يرمـرد، نشـان  يپ. ديه رسـ يبعدازظهر به اروم. اتوبوس راه افتاد

  .ه حتماً به او سر بزندكن داد و قول گرفت يغالمحس
  
ه بـا  ن، از همان لحظيغالمحس. داشت يگريد ي، حال و هوايدة دامپروركدانش

ـ  يش را فقط بـرا يه درسهاكرد كخودش عهد  اد گـرفتن و خـدمت بـه جامعـه     ي
  .بخواند
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شـتر  يم از همـه ب يرك يدو نفر آشنا شد؛ اما درددلها يكياول با  يهمان روزها
  .بود

  .قبول نشدم يا چ رشتهيدر ه يـ مجبور بودم، آخر بجز رشتة دامپرور
  .ر حرف بزنديدلِ س يك ميركبزند، گذاشت تا  يه حرفكآن ين بيغالمحس

ـ فـردا  . اش معلوم باشد ه آخر و عاقبتكم يوقت بگذار يا رشته يد برايبا ـ  ه ك
  .س مرغ و خروسهايم رئيد بشويمان تمام شود، با درس

  :اش گرفت و گفت م خندهيرك ين از حرفهايغالمحس
ـ دارد  يالكچـه اشـ  . ثمربخش باشـد  ييد در جايبا يـ اصوالً هر آدم  يـك ه ك

  م؟يخوب باش دامپرور
  :ديشكم شانه باال انداخت و آه يرك

  .سوزد يتو هم م يبه خدا من دلم برا! ـ تو هم مثل من
  :رد و گفتكره نگاهش ين، خيغالمحس

  سوزد؟ يـ چرا دلت به حال من م
  :اذانِ ظهر گوش داد و گفت يرد؛ به صداكم با تعجب نگاهش يرك

ـ  يتو هم اگر رشتة خوب! گريسوزد د يـ خوب، م ـ قب ـ  يشـد  يول م نجـا  يه اك
  .يآمد ينم

ه به طرف مسجد ك يدر حال. ش را باال زدينهاين از جا بلند شد و آستيغالمحس
  :رفت، گفت يده مكدانش

  .امدمين رشته نيگر هم قبول شدم، به اجبار هم به ايـ من تو چند رشتة د
ـ كم به فيرك. شود ين دور ميغالمحس ده خلـوت  كمسـجد دانشـ  . رود ير فرو م

  .است
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ـ روز ا يكاش ك يا: ندك ين جا باز ميدر دل غالمحس ييعد از نماز، آرزوب ن ي
ن يدلنشـ  يينـد و بـا صـدا   ك يقرآن را باز م. نمازخوان بشود يمسجد پر از آدمها

  :ندك ياش احساس م شانه يرا رو يناگهان دست. ندك يتالوت م
  !يدار يخوب يـ چه صدا
بوسـد   ياش را م يبيقرآن ج. نديب يرضا را ميم و عليركگردد و  ين برميغالمحس

  .زند يو رو به آنها لبخند م
  .اهللا د، بسميد بخوانيخواه يشما هم اگر م ـ 
ـ رو شد و مهـر نمـاز را روبـه   ك ين مييش را پاينهايم، آستيرك ـ ي . گـذارد  يش م
  :ديگو يند و مك ير مكف يا رضا لحظهيعل

  .ردكشود  يارها مك يليخوب، خ ين صدايـ با ا
  :زند ياره لبخند من دوبيغالمحس

  ؟ياركـ مثالً چه 
  :ديگو يدهد و م يان مكد، سر تكچ يه هنوز آب از صورتش مك يم در حاليرك

ه بـه طـورِ   ك ييها ، بچهين جوريا. ميل بدهكيالس قرآن تشكم يتوان يـ مثالً م
  .شوند ينار هم جمع مكند، يآ يخواندن نماز م ينده براكپرا

چنـد  . د بشوديخواست ناام ين نميغالمحس. بودن روز قرائت قرآن، خلوت ياولّ
ده كس دانشـ يلة رئكبه خودش گرفت، سر و  يالس حس و حالك يروز بعد، وقت

چ عنـوان  يدند به هيه همه فهمكرد كنگاه  كچنان شق و رق و غضبنا. دا شديهم پ
  :م گفتيرك. ستين جلسات نيا يبه برگزار يراض

  .رديگ يـ باالخره حالمان را م
  :داشت، شانه باال انداخت و خندان گفت يشتريه دل و جرأت بكرضا يعل
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مـا  . تاب خداسـت كم و قرآن هم يما مسلمان. ندكه دوست دارد، بك ياركـ هر 
  .مين جلسات داشته باشيه از اكم يحق دار
  :ر لب گفتيشده بود، ز يه انگار راضكم يرك

  ...ـ درست است؛ اما
رد دل و جـرأت او را  ك يم يه سعك ين، دست او را گرفت و در حاليغالمحس

  :ند، گفتكشتر يب
  .ندك يم كمكخدا خودش . نگران نباش. ـ اما ندارد

  :ردكبه او نگاه  ين و با خوشحاليد وسط حرف غالمحسيرضا پريعل
  .ميالس بگذاركه هم ياروم يها يا بچه مدرسه يـ تازه قرار است برا

  :ديم با تعجب پرسيرك
  شود؟ يـ مگر م

  :د و گفتيندرضا خيعل
  .مينك يه جمعه است شروع مكـ فردا 
ـ نشست، نگاه  يده مكن دانشيه آرام بر زمكن به برف يغالمحس خوشـحال  . ردك

 يگـر بـه آرزو  يحـاال د . جه داده استيده نتكاش در دانش سالهيكه زحمات كبود 
ده شـده بـود، هـم    كنمـاز جماعـت در دانشـ    ييهم باعث برپـا . ده بوديدلش رس

ـ و تهد يرياز سختگ. شد يت قرآن روز به روز بهتر مقرائ يالسهاك ـ  يدهاي س يرئ
ده بـه  كس داشيالس درس، رئكآن روز، بعد از . به دل نداشت يده هم ترسكدانش

  .ديخواهد بگو يدانست او چه م ين ميغالمحس. ه به دفترش برودكاو گفت 
  :ردكن نگاه يده با صورت سرخ شده از خشم به غالمحسكس دانشيرئ
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ـ د درس بخوانيا د؟ آمدهينك يار مكد چه ينجا داري، شما ايافشرد يـ آقا ـ د ي ا ي
سرتان را . ندارد، ها يارها آخر و عاقبت خوشكن يد منبر؟ به شما گفته باشم ايبرو
ـ ر، اكبعد از آن همه تذ. ن تا درستان تمام بشودييد پايندازيب گـر دفعـة آخـر    ين دي

ـ ت به ميسازمان امن ياپ  ن صورت،ير ايدر غ. ميگو يه به شما مكاست  ده يشـ كان ي
  .شود يم

م يتصـم . ردكده بود، فقط نگاه كس دانشيش رئيه پك يم ساعتين در نيغالمحس
  .ندك ينينش قدم هم عقب يك ينداشت حتّ

. ديمه خود را به خوابگاه رسانيم سراسيركه كغروب بود  يدما دو روز بعد، دم
  :سجد برودشد تا به م ين وضو گرفته بود و آماده ميغالمحس

  .اند ردهكاند و همه جا را محاصره  ـ آمده
  »شده؟ يچ«: شد و گفت يكبه او نزد ين به آراميغالمحس

  :رد و گفتكده اشاره كرون دانشيم با دست به بيرك
اند و دارنـد اعتـراض    ها جلو مسجد جمع شده بچه. دهكخته تو دانشيس ريـ پل

  .نندك يم
ـ . ده و جلو مسجد رساندكدانش زود خود را به محوطة يلين خيغالمحس س يرئ

  :زد يده داشت پشت بلندگو حرف مكدانش
نجـا  يجاد نظم و انضباط ايا يس برايمأموران پل... نندكز، توجه يان عزيدانشجو

فـة مـن و   يوظ. اند ردهكار به اسم دانشجو رخنه كخراب يا ن شما عدهيدر ب. اند آمده
ده اخـراج  كو از دانشـ  ييا شناسااران ضد وطن ركن خرابيه اكن است يمأموران ا

  .مينك
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ردن اسباب و كن مشغول جمع يبعد غالمحس يه ساعتكرد ك يس باور نمكچ يه
بـه   يرسـم  يا ده نامـه كس دانشـ يس، رئيبعد از رفتن مأموران پل. ة خود باشدياثاث

توانسـت جلـو    يه نمك يرضا در حاليعل. دهكم اخراج از دانشكن داد؛ حيغالمحس
  :گفترد، يش را بگكاش

  .ارانكلعنت به ستم! م زحمتيسال و ن يكـ بعد از 
ـ  يه با دستانش اشاره مك يزد و در حال ين لبخنديغالمحس مـن  «: رد، گفـت ك

  .»داند ين را ميخدا ا. ام را انجام دادم فهيوظ
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  عهد يكروز و  يك
  

اخمِ گـره  دهد جلو با  ياش را م نهيس. ندك يم كاش را پا يشانيگروهبان، عرق پ
  .دارد ي، چند قدم به جلو برميشانيشده در پ
ـ سربازها در چند رد. ر استيگرم و نفسگ يتابستان يهوا ف پشـت سـر هـم    ي

. اسـت  كشـان خشـ   لـب و دهـان همـه   . انـد  ره شدهياند و به گروهبان خ ستادهيا
  :شدك ياد ميند و فرك يگروهبان، دو دستش را از پشت بر هم قالب م

  .!..ـ گروهان، آزاد
بـه خـود    يانكـ وبند، با فرمان گروهبان تك ين ميه پا به زمك يسربازها در حال

سـالحش را دوش  . ندك ين به لب و دهانِ گندة گروهبان نگاه ميغالمحس. دهند يم
دود  يرضا چند قدم به دنبالش ميعل. افتد يخانه راه م ند و به طرف اسلحهك يفنگ م
  :ندك يش ميو صدا

  !يـ افشرد
ن چشـم  يغالمحسـ  يرضا بـا تعجـب بـه لبهـا    يعل. گرداند يبرم ن سريغالمحس

  .دوزد يم
م، يديبند دويكه دو ساعت كن وضع يتو با ا يعني! يشق لهكپسر، تو چه قدر  ـ 
  !؟يستيتشنه ن

رد و به يگ ين را ميرضا دست غالمحسيعل. نيياندازد پا ين سرش را ميغالمحس
  .شدك يطرف خود م

  .ميده يل ميم، بعد سالحمان را تحويخور ياول آب م. ميا برويـ ب
  .ستديا يم مكش محيند و سرجاك يرضا نگاه ميره به چشمان علين، خيغالمحس



 ٢٣ مسافر

  !؟يستاديـ چرا ا
  :ندك ياش را جمع م ه هر دو دست اورا در دست دارد، لب و لوچهك يدر حال

  الِ آب؟يخ يه بك ييبگو يخواه يم يعني؟ يهست كيگر يـ بابا، تو د
رضـا دسـتش را شُـل    يعل. دوزد يخانه م گاهش را به سمت اسلحهن، نيغالمحس

  :ندك يم
  . ام دهيمثل تو ند يمن به عمرم آدم. يه راحتكـ هر طور 
اش را به طرف  رضا را نرنجانده باشد، دست رها شدهيه علكآن ين برايغالمحس
  :زند يم يند و لبخندك ياو دراز م
 يكفردا جلو چشم تو ... باشد آب خوردنِ من است؟ يبرا ين همه ناراحتيـ ا

  رضا خان؟يعل يشد يراض. خورم يگالن آب م
ـ   يبه نظر م ين راضيه از رفتار غالمحسكرضا يعل انـدازد و   يرسد، ابرو بـاال م

  :ديگو يم
  ـ چرا فردا؟
  :ديگو يم يفشارد و به آرام ين، دست او را ميـ غالمحس

  .، بهتر استياصالً ندان. است يموضوع خصوص يكـ 
ر كـ ن فيغالمحسـ  يرضا هنـوز بـه حرفهـا   يعل. نندك يم يگر خداحافظيهمداز 

ـ يخانه تحو  ن، سالحش را به اسلحهيغالمحس. ندك يم دهـد و آرام بـه طـرف     يل م
ـ سـربازها  . بپاسـت  يير آب، غوغـا يجلـو شـ  . افتد يشگاه راه ميآسا ه از خشـم  ك

ـ اند، حاال دارند بـا خ  گروهبان خالص شده ـ ال آسـوده از سـر و   ي بـاال   ول هـم ك
ـ يروند و آب از صورت تا گردنشان را خـ  ير مير شيتشنه ز. روند يم . نـد ك يس م

از . افتد يش مياد سه روز پيدهد و به  يآب نداشتة دهانش را قورت م  ن،يغالمحس



 ٢۴ مسافر

ـ يش دلپذيرا برا ين حالت، رنج تشنگيا. شدك يخود خجالت م چنـد  . نـد ك يرتر م
 يتشـنگ  يه براك يس، از رنجيخ يلبهادن يبا د. دارد يشگاه برميقدم به طرف آسا

ـ دورتر بـه د  يمك. شنود يشُرشُر آب را م يصدا. برد يشتر لذت ميشد، بك يم وار ي
ه به خـودش  ك ياد قولين دوباره به يغالمحس. شود يره ميدهد و به آب خ يه مكيت

ـ ر، پشت از دكن فيبا ا. افتد يداده بود، م ـ ي ر آب يدارد و خـود را بـه شـ    يوار برم
اند، آب را به سر و صـورت   ر آب حلقه زدهينار شكه ك يچند نفر. ندك يم يكنزد

به  ين از تشنگيغالمحس يگلو. اند راب شدهيشتر سيه پكمعلوم است . پاشند يهم م
ن نرفتـه  ييش پـا يآب از گلـو  يا ه قطرهكبا امروز، سه روز است . افتد يسوزش م

ـ جـز تنب  يا هچار. دو روز پشت سر هم نماز ظهرش قضا شده بود. است ـ ه ي ردن ك
  .خود نداشت

  !به آب؟ يا و زل زده يا ـ پس چرا نشسته
ـ  . شناسد يند، صاحب صدا را مكه نگاه كآن ين بيغالمحس حـال و   يسـرش را ب

  .زند يرضا لبخند ميبرد و به چشمان گشاد شدة عل يرمق باال م يب
  ؟يزن ياه مرا چوب ميس شده تو زاغ يـ حاال چ

  :ديگو يخفه م ييند و با صداينش يمن ينار غالمحسكرضا يعل
 يكنم يب يه مكسه روز است  اما االن دو ـ   . زنم ياه تو را چوب نميس ـ من زاغ
پسـر، تـو   . يخـور  ي، بعد از شام نميخور يبعد از ناهار نم. يخور يقطره آب نم

  ام؟ په من په يا ردهكر كف
ـ  يف دستش را روكزند و  ين دوباره لبخند ميغالمحس ـ  يلبش م مثـل  . ذاردگ

ر يند تـا شـ  ك يرضا دستش را دراز ميعل. آب يا ر داغ است و منتظر قطرهيوك كخا
  .رديگ ين ناگهان دست او را ميغالمحس. آب را ببندد



 ٢۵ مسافر

  .نميخواهد آب را بب يدلم م. ـ نبندش
ـ يعل ـ زنـد ز  يرضا م ـ   آن. ر خنـده ي ـ خنـدد   يقـدر م ش ياز چشـمها  كه اشـ ك
  .شود يرميسراز

  ؟ي، افشرديا نم خُل شدهك ير مكـ ف
ه به يهق گر ش از هقيها شانه. ندك ين دو دستش پنهان مين سرش را بيغالمحس

ن سـرش را  يغالمحسـ  يوقت. ندك يرضا، مات و مبهوت نگاهش ميعل. افتد يلرزه م
ـ كرضا يعل. پر از خون قرمز است يا اسهكش مثل يند، چشمهاك يبلند م دانـد   يه نم
ن، دلـش  يخوردة غالمحسـ  كتر يدن لبهايد .شود يره ميخ يا ند به نقطهكار كچه 
  :ديگو يگذارد و آرام م يشانة او م يدستش را رو. ندك يش ميش ريرا ر
ـ چرا تو ا... بگو يزيچ يك... آخر ـ  ش كشـنده خـودت را زجـر   ك ين گرمـا ي

  ؟ينك يم
در . ندينشـ  ين دوباره خنده ميو پوست پوست شدة غالمحس كخش يلبها يرو
  :ديگو ير لب ميره شده، زيه به قطرات آب خك يحال

ـ سه شـب اسـت   . اگر نمازم قضا بشود، نخوابم: رده بودمكـ با خودم عهد  ه ك
سـه  ... هر وقت نمازم قضا بشود، آب نخورم: رده بودمكبا خودم عهد . خوابم ينم

  .بزرگ يد بخشش از طرف خدايفقط به ام... خورم يه آب نمكروز است 
ـ . ندك يفقط او را نگاه م رون زدهيرضا با چشمان از حدقه بيعل از شـدت   يوقت

ـ ييبـاال و پـا   يلنگر يب يشتكش مثل يها ه شانهيگر ن آهسـته  يرود، غالمحسـ  ين م
  :ديگو يم

  .گر روز آخر استيامروز، د. نگران نباش ـ 
  



 ٢۶ مسافر

  يروزيروز پ
  

  !سرباز... ي ي يـ آهاااا
نـده  كن از جا يغالمحس. آورد يرون مير بكن را از فينعرة سرگروهبان، غالمحس

. ر مشـت و لگـد گرفتـه اسـت    ياز سربازها را ز يكي. ندك يشود و به او نگاه م يم
ـ ريكسرگروهبان . س جرأت جلو رفتن نداردكچ يه. شدك يسرباز هوار م ز فحـش  ي

ـ   يدود و مچ دست سرگروهبان را تـو  ين جلو ميغالمحس. دهد يم . قاپـد  يهـوا م
ـ  ك ـ . شـود  ياسة چشمان سرگروهبان از خون پـر م زنـد بـه چشـمان نافـذ      يزل م

ـ يانگشتان او ب ين و آنگاه مچ دستش را از اليغالمحس بعـد لـب و   . شـد ك يرون م
نـان پـا بـه فـرار     ك سـرباز، نالـه  . اندازد ين ميبه زم يند و تفك يدهانش را مچاله م

  .گذارد يم
  .ندك يپاره م ن پارهيرا با خشم جلو چشمان غالمحس ياغذكسرگروهبان، 

  ...نمك يمزنده زنده چالت  ـ 
  .ه را من بهش دادميـ اون اعالم

  ...ن روزهايتو هم... رسم يـ حساب تو را هم م
  

  ا نه؟يد ييآ يم... نمك يه امشب فرار مكمن ... د؟ينك يار مكـ چه 
ـ ر بعـدش را  كچ فيه. اركن يست ايبردار ن يـ شوخ ـ ؟ مجـازاتش،  يا ردهك ا ي

  .ميافت ير ميزود گ يليخ. هكوچكشهر  يكالم يتازه ا. ا اعداميحبس است 
ـ شان خيه به تفنگهاكد يد و به محمود و حميگو ين را جواد ميا انـد،   ره شـده ي

  .ندك ينگاه م
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  :ديگو يخفه م ييوبد و با صداك يف دستش مكالهش رابه كن، يغالمحس
  ...است ينيفرمان امام خم ـ 

  .واريد يباال يم خاردارهايند به سك يبعد نگاه م
  .ستيار نكدر  ياجبار چيه... ديخود دان ـ 

ـ يست دژبـانِ جلـو در شـن   يا يصدا شـانة   يمحمـود، دسـت رو  . شـود  يده م
  :ديگو يگذارد و م ين ميغالمحس

  .شگاهيم داخل آسايبهتر است برو... ندكخدا رحم ... سرگروهبان است ـ 
 يدرتر از شبهاكماه، . چنديپ يهم م ياند، تو نما شده هنه نخكم يه مثل گلكابرها 
  .ستگذشته ا

باد، . رساند يند و خود را به پشت درختها مك يبه ساعتش م ين، نگاهيغالمحس
  .آورد يشاخ و برگ درختها را در م يصدا

  .بزند ياش رگباركـ 
ده يبـاز و بسـته شـدنِ در پادگـان شـن      يصـدا . شدك ياد ميرون فرياز ب يسك

 يبـاال  يها لهيز به ميخ يكفشارد و با  يش را به هم مين، دندانهايغالمحس. شود يم
  .اندازد يوار چنگ ميد

دپوش در حـال  يدسته مـرد سـف   يك. شود يده ميابان شنين خيياز پا يا همهمه
  .دن هستنديدو

  .د خودم را برسانم به آنهايـ با
گر يدپوش بـه همـد  يسـف  يمردهـا . شـود  يم يكدل آسمان شل يدو گلوله تو

  .رساند ين خود را به پشت آنها ميغالمحس. چسبند يم
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زده بـه پـدر و    ن، بهـت يغالمحس. دارد يزنگ و برنم يدست گذاشته رو يسك
  . ندك يبرادرش محمد نگاه م

  !تواند باشد؟ يم كيـ 
  .شدك يشود و چادر به سر م يمادر از جا بلند م

  .دينكم يروم دم در؛ شما اون تفنگها را قا يـ من م
  .در اتاق رةياندازد به دستگ يشود و دست م ينده مكن از جا يغالمحس

  .ار دارندكحتماً با من ... روم يـ نه؛ مادر خودم م
  .باشد يسك يد مأموريشا. يد برويـ تو نبا

ن را يمـادر، دسـت غالمحسـ   . زند ينار مكن را يد و غالمحسيگو ين را پدر ميا
  :ديگو يرد و آرام ميگ يم

  .رود يباشد، م يسكهر . دينكـ اصالً در را باز ن
  :ديگو يرد و ميگ يه در دست دارد، پشتش مكرا  ين، سالحيغالمحس

  ...افتاده باشد يد اتفاقيشا  ـ نه،
  .رود يبعد جلوتر از پدر به طرف در م

  .اندازد تو ياش را م يل استخوانيكبا باز شدن در، جواد ه
  !؟ينك ين طور ميـ چته؟ چرا ا

  .نندك يعام م ها دارند همافرها را قتل يـ گارد
ن به دسـتش داده، سـر   يه مادر غالمحسكرا  يوان آبيل د ويگو ين را ميجواد ا

  :ديگو ياندازد و رو به پدر م ياش م به تفنگ ين، نگاهيغالمحس. شدك يم
ـ يا آباد آورده ه از پادگان عشرتك يين تفنگهايبا ا ـ  م بـه همافرهـا   يتـوان  يم، م

  .مينك كمك
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  :ديگو يدهد و م يه مكيمحمود با چشمان گشاد شده به در ت
  !؟يتفنگت را از دست بده يخواه يم ين راحتيتو به ا يعنيـ 

  :ديگو ين با لبخند ميغالمحس
  .المال است تيمال ب... ستين تفنگ مال من نيـ نه؛ ا

  
سـر تـا    يها يگارد. زند ياز آدم موج م ييهوا يرويپادگان ن يكنزد يابانهايخ

ـ ن جمعايوار، جلو در پادگان و ميد يا دسته دسته روي كت كپا مسلح، ت ـ ت دي ده ي
شان از خشم گنده شده  دهياز ته تراش يچشمانشان قرمز است و صورتها. شوند يم

. برنـد  ينند و به طرف مردم هجوم مك يم يكشل يريبار ت يكقه يهر چند دق. است
 يه داخل پادگـان زنـدان  كاد همافرها يفر. رسد يباروت به مشام م ياز همه جا بو

  .اند ه خشم آمدهمردم ب. شود يده مياند، شن شده
  ...شتكه برادرم كآن... شمك يم... شمك يـ م

سر تـا  . رساند يف جلو ميگذرد و خود را به رد يمردم م يال ن از البهيغالمحس
  .س عرق استيش خيپا

  .د خودم را به داخل پادگان برسانميـ با
 درِ پادگان بر اثر هجـوم . دود يد و به طرف درِ پادگان ميگو ير لب مين را زيا

  .شود يها باز و بسته م يمردم و گارد
خـون  . محاصره شده است يان چند گارديه مكند يب يرا م ين، همافريغالمحس

  :شدك ياد ميفر. آورد يبه صورتش هجوم م
  ...مرگ بر شاه... ـ مرگ بر شاه



 ٣٠ مسافر

ـ        ه به خشم آمدهكمردم  . برنـد  يانـد، ناگهـان بـه طـرف در پادگـان هجـوم م
ـ  ك يم ن از فرصت استفادهيغالمحس چشـم  . انـدازد  يند و خود را داخل پادگـان م

ـ . نديها بود، بب يه در محاصرة گاردكرا  يچرخاند تا همافر يم آهسـته  . نـدش يب يم
رد و به همـافر جـوان نشـان    يگ يسالحش را باال م. رود يآهسته به پشت درختها م

  .دهد يم
. انـد  شـده  ها داخل پادگـان  يليخ. رسد يش به گوش مياد مردم، بلندتر از پيفر
  :زند ين، همافر را صدا ميغالمحس. نندك يزده به مردم نگاه م ها، وحشت يگارد

  ...يبرادر ارتش... يـ برادر ارتش
ن دوباره سالحش را بـاال  يغالمحس. نيگرداند به طرف غالمحس يهمافر سر برم

ـ  . ندك يسپس آن را به طرف او پرت م. رديگ يم . قاپـد  يهمافر، تفنگ را در هـوا م
ـ  يردگا  يرو ين از خوشـحال يغالمحسـ . شـند ك يها با چشمان گشاد شده عقب م

  .ستيش بند نيپاها
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 ٣١ مسافر

  همان ناخواندهيم
  
دسـتمان   يكمن و اصغر . خورد يبود و تلوتلو م كرفت سب يه پرگاز مكپ يج

ـ  يها گرمان به لبهيم و با دست ديرا به هم داده بود ـ ج يآهن . ميده بـود يپ چسـب ي
  .رة جلو داشبورد را گرفته بوديدستگ ينشسته بود و دو دسترسول هم جلو 

پـدال گـاز تـا از نخلسـتان      يش را گذاشته بـود رو يال پايخ يپ، بيرانندة ج
ـ سـوخته را د  يهـا  ندهكنة نخلستان دوختم و ينگاهم را به س. سوخته رد شود . دمي

  :ان ندهدم شتنكبه  يخوديتر براند و ب عاقالنه يمكه راننده كردم ك يخدا خدا م
  ...چاله چوله...  يك... نجايا ـ 

ـ پ يش با تلق و تلوق جيحرفها. ميشنو يه نمكد يگو يم يزيراننده چ  يه تـو ك
ن حال، خودمان را جمـع و  يبا ا. شده است يكيپرد،  ين ميياندازها باال و پا دست
ـ  يصدا. مينك يبه اطراف نگاه م. مينك يجور م  يفـور . رسـد  يسوت به گوشمان م

ـ    يا دو تا خمپاره با فاصله. ميخواب يپ ميف جك ن را شـخم  ينـه چنـدان دور، زم
ش يلحظه هم پـا  يكست يراننده حاضر ن. رديگ يجلومان را م كگرد و خا. زنند يم

  .گاز بردارد يرا از رو
سوخته،  ينخلها يوجب يك يها ندهك. نمك يشوم و به جلو نگاه م ياز جا بلند م

شه دهانش پـر از حـرف اسـت،    يه همكرسول . دان مثل نقل و نبات همه جا پخش
ـ ييده و باال و پـا يره چسبينه به دستگكحاال مثل  ـ راننـدة ج . پـرد  ين م ـ يپ، عي  كن

ند سفت يب يم يوقت. گردد به عقب يند و برمك يجام صورتش جابه ياش را رو گنده
ن ييانـدازها بـاال و پـا    دسـت  يپ تـو يج. خندد يم، ميا مان نشستهيو سمج سرجا

  .پشت و رو شده است يمان حساب ه دل و رودهكم يرس يم يو وقترود  يم
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  ...ميديه رسكر كخدا را ش ـ 
رسـول، نفـس نفـس    . وبـد ك  يف دست به پشت رسول مكخندد و با  ياصغر م

ن يند و از ماشـ ك يپ را تو دنده خاموش ميراننده، ج. زند و حال استفراغ دارد يم
ـ  ياش خال دهيت رنگ پرصور ياش را رو رسول، آب قمقمه. زديگر يم نـد و  ك يم

 كـي ه از خنكرسول . ديآ يراننده همراه سه نفر به طرفمان م. زند يمات به ما زل م
  .شود يره ميدارد و به آنها خ يمش برمكآب قمقمه حالش جا آمده، دست از ش

  !اند؟ شده يختين رينها ايـ چرا ا
دارنـد و   يا آشـفته  سر و وضع. نمك يبا حرف رسول به سه همراه راننده نگاه م

ـ . بارد ياز سر و صورتشان م يخستگ ـ   يراننده تا م ند پشـت رل و  ينشـ  يرسـد، م
  :رساند ياصغر خودش را به او م. زند ياستارت م
  !ق ما زخم معده دارد، هايادت نرود، رفيـ شام 

ـ ياندازد و ع يپ را جا ميراننده، دنده عقب ج صـورتش   ياش را رو گنـده  كن
  :ندك يجا م جابه

د، يشـنو  يد؛ اما اگر از من مينجا فرمانده خودتان هستيا. حواستان جمع باشدـ 
اهشان را چوب يس ن طرف آب زاغيها بفهمند از ا ياگر عراق. دينكاد سر و صدا نيز
  .رنديگ يتان جشن خمپاره ميد، تا صبح برايزن يم

ـ د يد بـرود بـاال  ياز ما با يكي. ميا چه آمده يه براكم يدان يهر سه نفرمان م ل ك
هـم   يند و سـوم يربار بنشيد پشت تيبا يكي. است يخانة درخت يكه يشتر شبيه بك
 يخواهم نفـر سـوم   ينم يعنيام نه؛  ه از همان اول گفتهكمن . حال باشد كمكد يبا

ه قرار اسـت  كند ك يخ گوشم وزوز ميافتد به جانم و ب ياما رسول با سقلمه م. باشم
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ـ . نندكشته انتخاب كار ك يها ن بچهيها را از ب فرمانده دسته د بـه  يشـا ... دانـم  ينم
  .زدم يه فرمانده دسته بشوم، خود را به آب و آتش مكنيخاطر ا

  :شدك ياد ميبلند فر يدود و با صدا يپ مياصغر چند قدم دنبال ج
  !ادت نروديـ سور و سات ما 

ـ  ياندازد رو يم يبريكاش را  يپشت ولهكرسول،  ـ با. افتـد  يدوش و راه م ه د دي
م، سر و وضـعمان  يبرگرد يدانم وقت يم. ميرير نظر بگيم و آبراه را زينجا بمانيروز ا

  .ه رفته بودند، نخواهد بودك يقشنگتر از آن سه نفر
  ...ـ اهلِ باال، خودش فرز بپرد باال

ـ د ينشده، خود را از رفتن به بـاال  يچياصغر ه ـ  ك رسـول،  . نـد ك يل معـاف م
ـ د دهد به يه مكياش را ت يپشت ولهك  يوارِ سـنگر تنـگ و تـرش و دسـتش را رو    ي
ـ د يد بااليبا يسكه چه كگر معلوم است يد. گذارد يمش مكش ـ  ك  يلِ خانـه درخت

ـ افـتم بـه طـرف د    يحرف راه م ينم و بك يبا خودم دو دو تا چهار تا م. برود . لك
  :ستديا يام م نهينه به سيدود و س ياصغر تند م

  ؟يه تو بروكام  مگر من مرده... ردمك يـ بابا، شوخ
ـ . ستياصغر معلوم ن يو جد يا برگردم؟ شوخيدانم بروم  ينم ـ  يوقت ـ ب يم نم ي

ـ  يكياصغر به جادة بـار . گردم به طرف رسول يند، برمك يز نگاهم ميآم طنتيش ه ك
ـ  يت. دوزد ياست، چشم م كوچكز يركخا يكاش  ته ن يربار، رو به آبراه اسـت و ب
توانم در نگـاه اصـغر    يرا م يمانيپش .و خُل استتار شده است كپر از خا يهايگون
  :نميبب

  ا نه؟يدرسته ... ميياينار بكد با هم يبا يجور يكـ باالخره ما 
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اش را  يپشت ولهكرسول، خرت و پرت . دهم يان مكش تيد حرفهاييسرم را به تأ
ر است كن فيد در اياصغر شا. نيزم يند رويچ يرون و ميآورد ب يال راحت ميبا خ
  :ديگو يند و مك يمرش شل مكفانسقه را از   رسول،. نييا پايست ه باال بهتر اك

نـار  كشما هم بهتر است بـا هـم   . د حالم بهتر شديزنم، شا يم يچرت يكمن  ـ 
  .دييايب

  :رود ياندازد باال و به طرف رسول م ياصغر، ابرو م
  !ها؟ يا ردهكان باز كخودت د يـ تو هم برا

ـ م ك. عاطل و باطل باشم خواهد يدلم نم. نمكار كمانم چه  يم ـ م دارد از اك ن ي
گـذارم و حـرف دلـم را     يشانة اصغر م يدستم را رو. رود يام سر م وضع حوصله

  :ميگو يم
  ل؟كد يا بااليربار يپشت ت يرو ي؟ ميه چكـ باالخره 

  :شود يم يفركاو  ياليخ يند از بك ياصغر به رسول نگاه م
ـ بعدش هم خـدا  ... ديبده ينخوابم، شما نگهبا ياصالً پست اول را من م م يرك

  .است
 يـك ه ك ييند؛ جاك يشود و به نخلستان سوخته نگاه م يزانو بلند م يرسول رو

  .ميندن از آنجا دور شده بودكش با جان يساعت پ
  .ديآ ينفر دارد م يكـ 

  .مالد يبه هم م يش را با خوشحاليرود و دستها ياصغر چند قدم جلو م
  .اورديدرن يقوبازيند مثل ما ركباشد خدا  كيمكنم كر كـ ف

  :ديگو يرسول باتعجب م. شوم ياز حرف اصغر دلخور م
  ش شد؟يدايجا پكگر از ين ديـ ا
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 يجـور . رسـد  يم سن و سال به نظر مكو  يكد، باريآ يه به طرفمان مك يسك
ـ  . ش باد هوا اسـت يدشمن برا يها ه انگار گلولهكد يآ يراه م رسـد، لبخنـد    يتـا م

نـد  ك يش را نگاه مياصغر، سراپا. ندك يدست دادن دراز م يرا برا زند و دستش يم
  :اندازد يو شانه باال م
  !؟كمك يا ـ آمده

ـ به ر يدست يوقت. ندك يهمان ناخوانده با دقت به اطراف نگاه ميم ـ ي اش  كش تن
خواهـد سـر بـه سـر      يه مكدردش خوب شده  انگار دل. خندد يشد، رسول مك يم
  .همان ناخوانده بگذارديم

  د؟يخواه يهم م كمكـ مگر 
ـ . شود يهمان ناخوانده اوقاتمان تلخ ميم ياز حاضر جواب  ياصغر به خانة درخت

  :ديگو يهمان ناخوانده ميند و رو به مك ينگاه م
  باال؟ يبشمار سه بپر يـ بلد

  .شود يدش معلوم ميسف يخندد و دندانها يهمان ناخوانده ميم
  د؟يستينجا نيار اكن يهم يمگر شما برا يـ چرا بلد نباشم؛ ول
  :ديگو يم يوبد و عصبانك يوار سنگر ميرسول با لگد به د

  د؟ييفرما يه صادر ميه امركد ييا ارهكچ يـ جنابعال
لـبش   يرو يمچـه لبخنـد  يهنوز ن. ندك يهمان ناخوانده با تعجب او را نگاه ميم
ـ ك يا ناگهان به طرف سطل قراضه. هست ـ  يه دمر به زم صـغر،  ا. رود ين افتـاده، م

  :خندد يگذارد و آهسته م يجگاهش ميگ يدستش را رو
  داش شد؟يجا پكگر از ين بابا ديا ـ 
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ـ    كدر خـا  يا قـه يهمان ناخوانده، چنـد دق يم ـ . زنـد  يو خـل پرسـه م  يو وقت
  :درشت عرق است يها اش پر از دانه يشانيگردد، پ يبرم

ـ  يونهـا ر يف است ايح يلكيخته؟ خدا وينجا ريند چقدر فشنگ ايب يم ـ  ن يزم
  . ار برودكه صاحبش به يد عليبا. بماند

  :ديگو يند و مك يج شده، اخم ميهمان ناخوانده گيم يارهاكه از كاصغر 
بعـد  . له به چشمات بگـذارد يربار و تا صبح فتيارها برو پشت تكن يا يـ به جا

  ا نه؟ي يده ينم باز هم شعار ميبب
وجـو   و خـل را جسـت   كه هنوز نگـاهش خـا  ك يهمان ناخوانده در حاليم ـ 

  :زند يند، لبخند مك يم
س فشار كچ يد، به هينكم يارها را تقسكبه نظر من اگر . دينم خسته باشكر كـ ف

  .ديآ ينم
  :ديگو يدهد و م ياش را جلو م نهيرسول س
  ؟ينك يم ير را بازكرل فرماندة لش يامده، دارين! ارت باباك يـ برو پ
آهسته دستة سطل پـر از فشـنگ را   . لرزاند يهمان ناگهان دلم را ميرة مينگاه خ

  :نشاند يش ميلبها يرو يگر لبخنديفشرد و بار د يم
  .ميا به جبهه آمده يچ يادمان باشد برايد؛ اما يا دانم خسته يم

رسول . ميخوشحال بود  م،يداد يگر ميمان را به سه نفر ديجا يده روز بعد، وقت
  :گفت
  .تر از نخلستان سوخته نبود چ جا سختيه جبهه بودم، هك ين چند وقتيتو ا ـ 

  .د و بغل دست راننده نشستيشكآلودش را شانه  كو خا كچر ياصغر، موها
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ت نخلسـتان سـوخته   يه از مأموركرا  ييروهايچهار روز بعد، فرماندة گردان، ن
  :رد و گفتكبرگشته بودند، به صف 

د، با دقـت  يرسپ يهر سؤال. شما آشنا بشود كت كخواهد با ت ير مكفرماندة لش
  .ر استيسختگ يليخ يبرادر باقر. ديجواب بده

ـ . خواست با ما حرف بزند، خوش خوشانمان بود ير مكه فرماندة لشكنياز ا م ين
ر كم، فرمانـدة لشـ  يبـه خـود گرفتـه بـود     يجد يا افهيه قك يساعت بعد، در حال

. ه رنـگ بـه صـورت نداشـت    كرسول . ميردكناخودآگاه به هم نگاه . ش شديدايپ
دسـت   يـك اصـغر، چشـمانش را بـا    . همان ناخوانده بـود ير، همان مكفرماندة لش

  .م درآمدكر فشرده شد، اشكحالم در دست فرماندة لش يدست ب يوقت. پوشاند
شده باشد، مچاله شـده بـود و چشـم از     يه از هوا خالك كينكرسول، مثل باد

خند مهربان فرماندة ره و لبينگاه خ. ردمكلحظه سرم را بلند  يك. داشت ين برنميزم
  .ده بودميه در نخلستان سوخته دكبود  ير، همان نگاه و لبخندكلش

رسـول  . مير فرو رفتكم و به فينشست يا دام گوشهكم، هر يبه سنگر برگشت يوقت
  :رد، آهسته گفتك يه اسباب و اثاثش را جمع مك يدر حال

  .م، باباينيمان بنش م بند دل ننهيبرو ـ 
  .اش بلند شد هق هق يصورت گذاشت و صدا يرواصغر، دو دستش را 
 يبعـد از نمـاز جماعـت صـبح، صـدا     . ميم و زنده شديتا صبح، صد بار مرد

  :ميديفرماندة گردان را شن
  ...قلوها، با شما هستم سه يـ آها

  .صورتمان مثل لبو سرخ شده بود. دنديشكاو، همه به طرفمان گردن  يبا صدا
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تـان را   دسته يها ن امروز، بروبچهياز هم... دينك ـ با فرماندة گروهانتان هماهنگ
  .ديريل بگيتحو

فرماندة گـردان،  . مينكه يا گريم يم بخنديدانست ينم. ز عوض شديناگهان همه چ
 يه از شدت خجالت حالِ خوشحالكدانست  ينم. ش گذاشتكر را در ترين تيآخر
  .ميندار

  .ردك يف مياز شما تعر يليخ يـ برادر باقر
  . رم؛ رسول و اصغر هم بدتر از منيم را بگيهاكانستم جلو اشگر نتويد
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  !حسن آقا
  

  !ـ نه
ر فـرو  كه در فك يز نقشه و در حاليم يارش را آهسته گذاشت روكحسن خود

ـ كف. قدم به عقب برداشت يك يعل. رفته بود، از جا بلند شد ـ  ير نم رد حـرفش  ك
  .ر ببردكن حد تو فيحسن را تا ا
ـ نك، بـاور  يم برادر باقريگفت يزيچ يك ما ـ حاال ناخواسـته قصـد    يد خـدا ي

  .ميرا نداشت يسك ييبدگو
را در چشـمان   ي، عمق نـاراحت يعل. يعل يرو ستاد روبهيآمد و ا يكحسن نزد

  .ديد يم يفرماندة قرارگاه بخوب
ا يه من خواندم، درست است ك ين گزارشيا. آقا ين، علكبه من خوب نگاه  ـ 
ها  رة بچهيات، جكتدار... نمك يرار مكت. المك يكفقط . ا نهيآره : م بگوالك يكنه؟ 
  ا نه؟يتاب داده كحساب و  يرا رو
 ياش گزارش را بـه بـاقر  ك يه اكرد كر كف يا لحظه. ر انداختيسر به ز يعل

  .نداده بود
  .ردن نداردكر كه فكا نه گفتن ي؟ آره ييگو يم يـ چ
  .»ينه، برادر باقر... نه«: لب گفت ريش انداخت و زي، چنگ در موهايعل

ـ . شانه انـداخت  يش را برداشت و رويحسن، تفنگ قنداق تاشو جلـوتر   يعل
  .ستاديحسن ا يرو د و روبهيدو

  ؟يبرادر باقر ينكب يخواه يار مكـ چه 
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ـ ك يم يلم وسترن بازيف يردكر كف«: زد و گفت يحسن لبخند خـواهم   ينم و م
  .»...آقا يست عليد نيواله از تو بعاورم؟ يلم را بيدخلِ آدم بدجنس ف

قتـاً بـرادر   يحق«: د و گفـت يشـ ك يالش راحت شده بود، نفس راحتيه خك يعل
ـ  يشكها و حق اسم بچه يوقت. ستيد نيبع يچياز شما ه يباقر ـ يآنها پ ـ آ يش م د، ي
  .»ديشو يگر رو پا بند نميد

  :ردكرون اشاره يزد و با دست به ب يحسن لبخند
  م؟ينيها را بب حال و اوضاع بچه يكم از نزديوـ حاال اجازه هست بر

  .ديوبكاش  يشانينار رفت و با دست به پكاز سر راه  يعل
ـ م خـط  يبرو. نمك ي، من خودم درستش ميـ برادر باقر  يـك ؟ حـاال  يه چـ ك

  ...دينكشده، شما گذشت  ياشتباه
گـره  . ر رفـت كـ ه دوباره حسن تـو ف كخورد  يلق م يهنوز حرفها در دهان عل

ها دارند خـون   ن بچهيز من، جان من، ايبابا، عز«: رو انداخت و آهسته گفتاب يتو
ه هـم خونشـان   كم يدست بگذار يمن و تو دست رو يانتظار دار يعني... دهند يم

  »!د؟يآ يشند؟ چرا؟ مگر خدا را خوش مكت بكو فال يرا بدهند، هم گرسنگ
ـ م يتور بـرو با مو«: ديم باال گرفت و پرسيش را به حالت تسليدستها يعل ا بـا  ي
  »ن؟يماش

  .موتور يد رويده گرفت و پريحسن حرف او را نشن
  ...يخسته هست يمك يكشما ... يد من برانم برادر باقريـ اجازه بده

  .»را بده به من كماسماس«: ف دستش را به طرف او گرفت و گفتكحسن 
هنـدل روشـن    يـك موتور با . ف دست حسن گذاشتكچ موتور را يسوئ يعل
  .شد



 ۴١ مسافر

  .ه وقت تنگ استكآقا  يبپر باال علـ 
حسـن اول بـه سـراغ    . ده بـود يشـ كطـول   يساعت يكتا به خط مقدم برسند، 

ن را شخم زدند و گـرد  يشان زمك چند خمپاره زوزه. انال رفتكمستقر در  يها بچه
سر فرماندة  يير لب صلوات فرستاد تا باليز يعل. ردندكرا به آسمان بلند  كو خا

از  يبعضـ . س از آمدنش خبر نداشـت كچ يه. انال شدكحسن وارد . ديايقرارگاه ن
  .ن موضوع خوشحال بوديحسن از ا. شناختند يروها هم هنوز او را نمين

  ...زند يم يراندازشان بدجوريت كت... نييد پايري، سرتان را بگيـ برادر باقر
ـ ياصـالً ا . خورنـد  يم ياتفاقاً بدجور... ينك ير مكف«: د و گفتيحسن خند ا نه

ـ ك ينها دود هوا ميه اك ين همه مهماتياند تا بخورند؛ وگرنه با ا آمده شـود   ينند، م
  .»ا را گرفتيتمامِ دن
 ييحـاال بـه جـا   . پاسخ دادن نداشـت  يبرا يچ حرفيه. ابرو باال انداخت يعل
چنـد نفـر   . الش راحت شده بوديخ يعل. داشت يشتريانال عمق بكه كده بود يرس
حسـن  . ان دادندكشان دست تيدن آنها برايه داده بودند، با دكيانال تكوار يه به دك

  .ردك يد، دست داد و روبوسيه رسكن نفر يبه اول
  د خط؟يا ـ شما تازه آمده

ـ  ينگاهش بـرا  يمعنا. ردكنگاه  يحسن به عل ـ . روشـن بـود   يعل سـت  يبا يم
  .ردك يوت مكس

  .ميا آره، امروز آمده... ـ 
  ت چه طور است؟ينجا وضعيـ ا

انال بـرد و بـه دورتـر    كسرش را تا لبة . قد از جا بلند شد تمام يجيبس كجوان
  :ردكت هم شروع به حرف زدن يدر همان وضع. ره شديخ



 ۴٢ مسافر

ـ شبها حر يدشمن بعض. ستيالحمدهللا بد ن ـ  ـ ات اك ـ  ييذاي ـ  ك يم تـا   ينـد؛ ول
  .دهند يتلفات م ييبخواهند برگردند، چندتا

لـب و دهـان او مثـل    . ردكد، نگاه ه به آنها زل زده بوك يگريد يجيبه بس يعل
  .ده بوديهنوز حسن او را ند. خورده بود كتر ينيزم

  د؟يدام شهر هستكـ شما مال 
  .ديد ياو را بخوب ير ناگهانييتغ يعل. با سؤال او، حسن به طرفش برگشت

  د؟يستيم؟ مگر شما نيرانيـ ما بچة ا
در . شـد  نياش خـون  خورده كاش گرفت و لب تر با حرف حسن خنده يجيبس
پـر از   يا اسـه كچشمان حسـن مثـل   . و حسن به هم گره خورد يآن، نگاه عل يك

  :خون بود
ـ نجـا چ ياسـت؟ مگـر ا   كـ چرا لب و دهانت خش ـ خـوردن پ  يبـرا  يزي دا ي

  شود؟ ينم
  .ش را به آسمان گرفتيد و دستهايدوباره خند يجيبس

 يهـر چـ  . يم مهمـان يامـد يه نكما . شود يدا ميپ ييزهايچ يكر، كـ خدا را ش
  !دهند يه نمكست يه البد نكندادند هم . ميخور يدادند، م
را  يجيبسـ  يدن حرفهايشتر از آن، طاقت شنيب. در چشم حسن جمع شد كاش
ـ . انال به راه افتادكبرگشت و بسرعت در طول . نداشت ـ  يوقت  يرفـت، صـدا   يم

  :ديرا شن يجيبس
  .نكصبر ... يمان يه نمك؟ بابا گرسنه يجا اخوكـ 
ـ كآن يد، بيآ ي، خونش درنميارد بزنكدانست اگر حسن را   يمه ك يعل  يه حرف

 يشـت كتا به قرارگاه برسـند، موتـور مثـل    . موتور نشست و راه افتادند كبزند، تر



 ۴٣ مسافر

ـ د يدر خودش جرأت حرف زدن نم يعل. ديپر ين مييلنگر باال و پا يب مطمـئن  . دي
  .رديگ يات را مكبود تا برسند، حسن سراغ مسئول تدار

! جا نيهم. ميدار ين، جلسة اضطراركاعالم  يفور«: دند، حسن گفتيرس يوقت
  .»نجا چه خبر استيد بداند ايبا. دياين بكاز حاج احمد هم خواهش 

بعد فرماندهان نشسته بودند تا حسن شروع به حـرف زدن   يرفت و ساعت يعل
ـ ش تـو هـم بـود، نگـاه     يها ه سگرمهكات كبه مسئول تدار يعل. ندك حسـن  . ردك
حسـن  . ندكه حرفش را شروع كگفت و از حاج احمد اجازه خواست   ي»اهللا سمب«
  :مقدمه گفت يب

ـ  يدارد با هم قاط ييزهايچ يكد برادران، انگار ينيـ بب مـا بـا عشـق    . شـود  يم
ـ ا ن مردم به جنگ دشمن آمـده يا يهست  مردم و همة يها بچه  مردم، خون مردم، . مي
ـ خودشان خرج  يبرا  ن مردم،يب هميج ه بابا ازكم يد بفهميحاال چه طور با ردن ك

  ...ستيره نيبكه گناه ك
  .»...شده يم چيتر بگو تا همه بدان روشن«: حاج احمد گفت

ات اسـت، بـا چـه    كه مسئول تـدار ك يين آقايا. ميگو يتر م چشم، روشن... ـ 
ـ ها را قطع  مپوت بچهكة يدام فتوا سهمك، با يا اجازه طـرف لـب و دهـانش    . ردهك

 يچـون اعتقـاد دارد بـا پـا    . نـد ك يزند، اعتراض نم يتخته؛ اما حرف نم شده مثلِ
ـ   ياست، تشنه است، خسته است؛ ول  گرسنه. خودش آمده . زنـد  يباز هم لبخنـد م

  .مينك يمعرفت يمردم ب يها د با بچهيآ يخدا را خوش نم. مينكر كف يمك  يكبابا، 
 يبه دسـتها  يعل. ودده بيرنگ از صورتش پر. ات از جا بلند شدكمسئول تدار
  :ردكلرزان او نگاه 
  .ندارم يريبه خدا من تقص يـ برادر باقر



 ۴۴ مسافر

 يسـ كد؟ پس چـه  يندار يريشما تقص«: رد و گفتكرو به او  يحسن با ناراحت
ـ رزمنده مقصـرند   يها مقصر است؟ البد بچه ـ هـا را تحو  خـانواده  ييه اهـدا ك ل ي

  .»رنديگ ينم
ـ م، ديمپوت دادكها  بچه نيبه خدا هر وقت ما به ا يـ برادر باقر م آبـش را  يدي

من هم . ن اسراف استيخُب برادر جان، ا. اندازند دور ياش را م وهيخورند و م يم
  .مپوت ندهمكگر به آنها يه دكم گرفتم يتصم

شـما  «: بعد آهسته گفـت . ره شدين خيناگهان چهرة حسن در هم رفت و به زم
مگـر از  . خورنـد  يال خودشان را منها ميا. ديگرفت يمين تصميه چنكد يردكاشتباه 

است؟ از  ييد تو خط چه غوغاينيد ببينند؟ شما شده بروك يب من و تو خرج ميج
ننـد  كدا يمپوت را پكد فقط فرصت خوردن آب يشا. بارد ين و آسمان گلوله ميزم
فردا با حاج . شود يم نمين حرفها حالين حال، من ايبا ا. خورند ياش را نم وهيه مك

ـ   كم و شما با دسـت خودتـان در   يرو يط ماحمد به خ ـ نك يمپوتهـا را بـاز م د و ي
  .»رزمنده است يها از بچه يعذرخواه يار براك يمتركن يا. د به آنهايده يم

مه بزند، حسـن  يدشت خ يرو يد صبحگاهيتا فردا از راه برسد و پرتو خورش
ـ طـور ب  نيبعد از نماز صبح هم هم. امديه نكامد يخواب به چشمانش ن نشسـته   داري

ات، قبـل از  كمسئول تـدار . با آمدن حاج احمد به طرف خط مقدم راه افتادند. بود
حاال منتظـر بـود تـا حـاج احمـد و      . مپوتها را به خط رسانده بودكطلوع آفتاب، 

ات بـا  كمسئول تـدار . ديد يت را در صورت حسن مي، آثار رضايعل. نديايب يباقر
  .شدند يمنفجر م يكنزد ها در دور و خمپاره. دن آنها جلو آمديد

ردم كمپوتها را باز كه نظر شما بود، كطور  ، با دست خودم، همانيبرادر باقر ـ 
  د؟يشد يراض. ها و دادم به بچه



 ۴۵ مسافر

ـ يشود بـه رضـا   يشه هم نميهم«: رد و گفتكحسن آرام نگاهش  بشـر   يت بن
ـ  ييزهـا يآن وقـت چ . باالتر يليخ... نگاهت را باالتر ببر. بود يراض ـ يب يم ـ  ين ه ك
  .»ارزد ينم يزيگر به پشيت من و امثال من ديرضا

 يجيبسـ  كجوان. ه قبالً آمده بودكد يرس يانالكحسن به همان . بعد راه افتادند
ـ خواست برگردد  يم. ردكنگاهش  يا لحظه. ديمپوت دكرا مشغول خوردن آب  ه ك

  :ديش را شنين روز دوباره صدا مثل آ
  !يرفت ردم دركر كف! يردك يارك؟ خوب يـ برگشت

: گفـت  يكـي . به عقـب برگشـت   يا انفجار خمپاره يحسن لبخند زد و با صدا
مـن  «: رد و گفتك يخداحافظ يجيبس كحسن با جوان. »شده يحاج احمد زخم«
  .»گردم يبرم يروم و زود ياالن م. ام مپوت نگرفتهك
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ۴۶ مسافر

  بهشت يبرا يا نامه
  

ره شـد و همـه جـا را    يلو خبه ج يا لحظه. ردك كاش را پا يشانيحسن عرق پ
  .نده بودكاه در همه جا پرايس يها نقطه. ردكخوب نگاه 
  .نندك يم يريگ دارند موضع يـ بدجور

ـ يحسن دورب ـ نبا«: را داد ين را به چشم گذاشت و در همان حال جواب عل د ي
  .»ميده يم ياديتلفات ز ين جوريا. ر بشونديجاگ يم حسابيبگذار
م ينسـ . زانو و چشم دوخت به دهـان حسـن   ياش را گذاشت رو دفترچه يعل
حسـن  . دفترچه را به صدا درآورد يبلند، ورقها يزهايركتپه و خا ياز رو يميمال
  .ن را از چشمش برداشتيدورب

  !ين علكاط يـ احت
 يهـا  حسن دوباره به نقطه. ديآلود دو طرف دفترچه را چسب كبا دست خا يعل

مختصـات  . نديدشمن را بب يروهاين ييجا توانست جابه يحاال بهتر م. ره شدياه خيس
به سمت  يها، علكموتور تان يدن صدايبا شن. ردكادداشت ي يمنطقه را گفت و عل

د و با انگشت محل آنها را نشان يشكن دراز يزم يناخودآگاه رو. ردكنگاه  يگريد
  .داد

  !؟يم برادر باقريبشو يچيند قكـ  ن
خدا آن روز را «. آمد، گرفت يا مهكتان يه صداك يين را رو به جايحسن دورب

  .»اوردين
ـ نند كخواستند باور  يدام نمكچ يه. بود ياديز يدر نگاهشان حرفها ن كـ ه ممك

اش را به پشـت گـردنش    هيحسن پر چف. شان به هدر برود است زحمات چند ماهه



 ۴٧ مسافر

لت را روشـن  يكد تـا موتورسـ  ين تپه دوييزودتر به پا يعل. د و از جا بلند شديمال
  .ر بودكهنوز در ف حسن. ندك

  .قمر در عقرب است ياوضاع بدجور... ميا بروي، بيـ برادر باقر
در . ده بـود يسوت چند خمپارة سرگردان را شن ين برسد، صداييتا حسن به پا

  .»رنديگ يما را م يها بچه يدارند گرا«: زد، گفت يه نفس نفس مك يحال
  .را خراش داد كخاعقب موتور،  يكالست. ردكالج گرفت و دنده چاق ك يعل

  .ميا نند، دخلشان را آوردهكدا يما را پ يتا بخواهند گرا... ـ نگران نباش
 ينخلهـا  يدورتر، بـو  يياز جا. رده بودكر كتا به قرارگاه برسند، حسن مدام ف

ـ يسر و صداها ب. ديرس يسوخته به مشام م ـ يشتر شده بود و هم شـتر  يرا ب ين نگران
ـ ناپد يه بسرعت در سنگر فرمانـده كدند يرا د قرارگاه، حسن يها بچه. ردك يم د ي

  :د، رو به آنها انگشت به لب گذاشتيه چهرة نگران آنها را دك يعل. شد
  .هيعصبان يبدجور يحاج! سيـ ه

م، موتور را يرك. اش به طرف او رفت پر از نامه يپشت ولهكم و يركدن يبعد، با د
ـ يع يت، جـا اش را از صـورت برداشـ   يطلق كنيرد و عكرها  كج يرو ، دو كن
  .صورتش نقش بسته بود يآلود رو كرة خايدا

  م جان؟يرك يدار يخوب چ يـ خبرها
عـدد موجـود    يـك فقط  ينامة رسم«: را نشان داد يپشت ولهكم لبخند زد و يرك
  .»تان است نعمت يول يها ه، نامهيبق. است
ـ را لمس  يپشت ولهكبا دست  يعل ـ ا«: رد و بـا تعجـب گفـت   ك ن همـه نامـة   ي
  »؟يممرد
  :رفت، به عقب برگشت يم يه به طرف سنگر فرماندهك يم در حاليرك



 ۴٨ مسافر

  .شود يها هم نم ل نامهكها نصف نصف  ن نامهيـ تازه همة ا
به برادر  يآنها را بده يخواه يالبد م«: چند قدم به طرف او رفت و گفت يعل
  »؟يباقر
  :ردكنگاه  يم با تعجب به عليرك

  .شهيمثل هم! ـ خُب، بله
ـ فعـالً از خ «: م انداخت و با خنده گفـت يركر بغل يدستش را ز كي يعل رش ي
ـ  ييزهـا يچ. ر اسـت يدرگ يليامروز خ يبرادر باقر... بگذر ـ ه دك ندش يده خوشـا ي
  .»نبوده
ـ د، اخـم  يشـ ك يه خودش را به جلو مك يد و در حاليشكم دستش را يرك : ردك

ـ ز موتور را بگرسند، گا يه مكها  ؟ خودش گفته نامهيچ يعنيند نبوده، يخوشا« رم ي
  .»و خودم را برسانم

  :ديشكم را گرفت و او را به طرف خود يركدست  يعل
ا و وقت يب يلكيخداو. ندك يم، امروز با همة روزها فرق ميركم جان، آقا يركـ 

  .ريرا نگ يبرادر باقر
  .د بروديه نباكرده بود كگر باور يحاال د. ره شديخ يبه عل يا م لحظهيرك

  !ميا ه ما سرسپردهكن است، يالح در اـ باشه، اگر ص
 ييرهـا كچـه ف  يدانسـت  ياگر م«: دياش را بوس يشانيرد و پكسر او را خم  يعل

  .»يديشك يخط قرمز م يكدهد، اصالً دور امروز را  يدارد او را عذاب م
ـ يدوبـاره ع . م به طرف موتـورش رفـت  يرك ـ  كن اش را بـه چشـم زد و    يطلق

د يرا شـن  ييقارقار موتور، صدا يصدا يتو. ردكل ياش را به پشت حما يپشت ولهك
  »؟يشد يامده رفتنين... ياخو... يآها... «



 ۴٩ مسافر

 كج يد، موتور را بيه دكلبخند حسن را . به عقب برگشت يم زودتر از عليرك
  :ديرد و دوكرها 

  .زند يم ييوفا يد؟ دم از بيگو يم يشما چ يآقا ين عليا. يـ سالم برادر باقر
  :رداشت و او را در آغوش گرفتحسن چند قدم بلند ب

، يآور يه تو مك ييها حساب نامه! زند؟ گوش نده يم ييوفا يآقا دم از ب يـ عل
ـ  يه ما نمكها نباشد  ن نامهياگر ا. است يكيتاب جنگ كبا حساب و  م پـس و  يدان

  ؟يا آورده يحاال چ. جاستكمان  شيپ
اش را از پشـت   يپشت ولهكد و يشكخط و نشان  يعل يف دستش براكم تو يرك

ـ تر از گذشـته د  او را آرام. ردكبه صورت حسن نگاه  يعل. ن آوردييپا آهسـته  . دي
  :گفت

  ؟يديجه رسيـ به نت
اگر «: ه سرش را به رو به آسمان گرفته بود، گفتك يحسن لبخند زد و در حال

  .»شود يم، دلمان هم آرام مينكل كتو
  :نامه را رو به حسن گرفت يها م بستهيرك

  .مردم است يها نها، نامهياـ همة 
ـ . دنديشكآن گردن  وتا، هر سه به طرفين تويماش يدر پ يبوق پ يبا صدا  يعل
ـ حسـن رو بـه   . را شناخت يركشده، با يمال گل يها شهياز پشت ش : م گفـت يرك

ـ ن پياز ماش يركبا. وتا رفتيو خودش به طرف تو. »ها را ببر داخل سنگر نامه« اده ي
  .طرف آنها آمد بلند به يشد و با قدمها

  ...ـ سالم
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ـ . گر را فشـردند يدست همد يرد و هر دو به گرمكحسن دستش را دراز   يعل
  .ديد يم يركنون در صورت باكش را ايساعت پ يهاينگران

  ـ چه خبر؟
ـ نگاه  يحسن به عل. زد و با اشارة سر، سنگر را نشان داد يلبخند يركبا رد و ك
  .»است يخودمان«: گفت
  .»مينداشت يه قصد بدكاستغفراهللا،ما «: ر لب گفتيد زد و زدوباره لبخن يركبا

مـة لباسـش را   كنشست و د يركبا. رفتند يبعد هر سه به طرف سنگر فرمانده
ـ . ردك يم يسنگر باز يهرم گرما در فضا. ردكباز   يرا رو يكيپـارچ پالسـت   يعل
  .اهللا گفت رد و بسمكوان را پر از آب يل يركبا. گذاشت يچوب يزيم

  ...دييماـ بفر
  ...ـ نوش جان

ـ كاغـذ  كز خم شد و يم يرو يركبا. حسن به دهان او چشم دوخته بود را  كال
  .ردكآن پهن  يرو

مـا قبـل از فرمـان     يها ه قرار بود بچهك ييتا جا يعني! اند جلو نجا آمدهيـ تا ا
  .ات در آنجا مستقر بشونديعمل

نعـل اسـب    يـك تو مختصات ما هم دارنـد  «: رد و گفتكره نگاهش يحسن خ
  »!قتلگاه يعنين، يو ا. نندك يدرست م

ـ  يهـا  ه شانهكد يد يعل. زيم يسرش را گذاشت رو يركبا ـ . لـرزد  ياو م  يوقت
  .س بوديخ كش از اشيرد، چشمهاكسربلند 
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ـ ه برگردكشود به آنها گفت  يم؟ مگر ميبده يها را چ حاال جواب بچه... ـ  د، ي
ه با چه ك يديمگر خودت ند. اند ماده شدهآنها االن آ. دينيتان بنشيد تو سنگرهايبرو

  .»اند ردهكات يخودشان را آمادة عمل يشور شوق
ـ  يدر حـال . را نداشـت  يركبـا  يدن حرفهـا يگر طاقت شنيحسن د ه بغـض  ك

ه همـة  ك ين اوضاعيات، با اين عمليا. ان نداردكام! نه«: فشرد، گفت يش را ميگلو
  .»ندارد يا جهيچ نتيست هكم، بجز شيدان يما م
ـ بـه قطـرات درشـت عـرق      يعل. ديآب نوش يا دوباره جرعه يركبا  يه روك

  .ره شديرد، خك يم ياو باز يشانيپ
ـ االن چند ت. ميريها را بگ م جلو بچهيتوان يحسن جان، ما نم... ـ  پ و گـردان  ي

بـه آنهـا    يخـواه  يم يچه طور. اند تا به قلب دشمن بزنند ردهكخودشان را آماده 
  شده؟ات لغو يه عملك ييبگو

  .حسن از جا بلند شد
خودشان را بـه   يها بچه يديمردم به ام. ن احساسات گرفته بشوديد جلو ايـ با
  .م به قتلگاهيآنها را ببر يدست يم دستييايبعد ما ب... اند ما سپرده
  .رد و مشغول خواندن آنها بودك يها را باز م آرام نامه يعل
ست كم چون احتمال شييوها بگوريبه ن يعني«: رد و گفتكر كف يا لحظه يركبا

  »ات لغو شده؟يوجود دارد، عمل
ـ ه اگـر عمل كن دارم يقيه كدهم، بل ياما من احتمال نم! ـ بله ـ كات ي م، قطعـاً  ين

  .ميخور يست مكش
  »؟يبرادر باقر«: بلند گفت يبا صدا يناگهان عل

  »ه؟يچ«: ردكحسن با تعجب به او نگاه 
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ـ ا ين چه قدر حرفهايبب بخوان،«: نامه را به او داد و گفت يعل ن دختـر بچـه   ي
  .»ان دهنده استكت

ر ياز چشمش سـراز  كنامه را خواند، اش يوقت. ره شديبه نامه خ يحسن لحظات
  :ردكنگاه  يبه عل يركبا. شد

  ن نامه؟يبود تو ا يـ چ
  :لبخند زد يركرد و رو به باكز جمع يم يرا از رو كالكاغذ كحسن، 

ـ ه االن منتظرند فرمـان عمل كاست  ييها ن نامه، جواب احساسات بچهيـ ا ات ي
  .صادر بشود

بعـد، صـورت او هـم از     يلحظات. ردكهم از جا بلند شد و به نامه نگاه  يركبا
  .س شديخ كاش

  .زند يها م ن نامه، آتش به جان بچهيا. ينكار كچه  يخواه يدانم م يـ م
خواهم بـا   ين، امشب مكها هماهنگ  با فرمانده«: رد و گفتك يحسن رو به عل

  .»روها حرف بزنمين
ـ  يم يه ماه در وسط آسمان پرتوافشانك يچند ساعت بعد، در حال رد، حسـن  ك

ـ گفت قرار است عمل يوقت. ستاده بودير اكلش يروهاين يرو روبه ات لغـو بشـود،   ي
حسن منتظر مانـد تـا شـعارها    . آنها به آسمان رفت» يروزيجنگ جنگ تا پ«اد يفر

ـ حسن نامه را بـاال بـرد و فر  . گر بوديد يار، شعارتمام بشود؛ اما پشت هر شع اد ي
  :ديشك

د، ياگر قانع نشد. دينكد و گوش ينكصبر . دهد ين نامه، جواب همة ما را ميا ـ 
اگـر  . دختر بچه هشت ـ نُه ساله نوشـته   يكن نامه را يا. ميرويهمه با هم م. اهللا بسم

  ...خوانم يد، ميگوش بده



 ۵٣ مسافر

  :حسن با بغض گلو خواند. گرفت همه جا را يبيوت عجكناگهان س
ـ ه چشم امكاست  ييها نده همة مردم و همة خانوادهين دختربچه، نمايـ ا د بـه  ي

نوشته؟ با همان صداقت خودش، با همان انشا  يد چينيحاال بب. برگشتن شما دارند
اسـالم را   يهـا  ه شما رزمندهكم يزون نداريب ما تله«: ه بلد بوده، نوشتهك يلماتكو 
ـ   يمن و پدر و مادرم برا. مياما همة شما را دوست دار م؛ينيبب ـ ك يشما دعـا م . مين

ـ مـا عز  يد؛ چون خون شما بـرا يندازيبه خطر ن يخوديخودتان را ب مـا  . ز اسـت ي
م تـا اسـالم را   يها بـده  م، به شما رزمندهيدار يخواهد هر چ يم؛ اما دلمان ميريفق
روز و شب منتظرنـد   ران، يدم امر. ديتو را به خدا مواظب خودتان باش. مينك كمك

  .»فركاسالم بر  يروزيد پيبه ام. ست بدهند و برگردندكهاشان دشمن را ش تا بچه
ان دو يزانو نشست و سرش را م يروها بلند شد، حسن رويه نيگر يصدا يوقت

  .ردكدست پنهان 
ـ د و يات رمضان به گوش همه رسيعمل يروزيچند ماه بعد، خبر پ م تعـداد  يرك

  .ردكاد يش را زيها يپشت ولهك
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  يين شناسايآخر
  

م فرو رفته بود، بـاال و  يه تا مغز استخوانهاكاز سوزش سرما . هوا سرد سرد بود
  :م زديه برادرم حسن صداكدم يپر ين مييپا

  ...محمد... ـ محمد
مانده بودم آن همـه تحمـل را   . ردمكبا چشمان گشاد شده و دهان باز، نگاهش 

نبـود   يه به منطقه آمده بودم، شـب ك ياز روز! خوابد يو چه وقت م جا آوردهكاز 
  .دار نمانده باشديه بك

  !؟ينك يو نگاهم م يا ستادهيـ چرا ا
به دست،  يپشت ولهك. رو پا بند نبود. دميردم و به طرفش دوكم يتو دستها ييها

  .زد يقدم م يجلو ساختمان فرمانده
بـه   ييشناسـا  يبرا يت والفجر مقدماتايدانستم قرار است قبل از شروع عمل يم

ـ اش را به خنده  خورده كتر يلبها. ستادميش ايرو حرف، روبه يب. ميمنطقه برو ش ك
  :داد و گفت
  .رجيم غرب رودخانة دويرو يم. ها بگو آماده باشند ـ به بچه

پاسـگاه  . ده بـودم يوصف خطـراتش را شـن   يتا آن روز به آنجا نرفته بودم؛ ول
  .آنجا بود يمرز
ـ حرف به طرف سـنگر دو  يب نداشتة دهانم را قورت دادم و بآ هـا،   بچـه . دمي

ـ شان چنان سرخ شده بـود  يها گونه. پشت سنگر نشسته بودند دور آتش ه انگـار  ك
ـ  يبودكه به كم را يدستها. نارشان نشستمك. اند پوست انار چسبانده زد، گـرفتم   يم

  :آتش و آهسته گفتم يرو
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  .ديد آماده باشيگو يـ حسن م
  .ه از حرف من درشت شده بود، به صورتم دوخته شدكاگهان همة نگاهها ن

  !ـ االن؟
  .ردمكم را باز و بسته يهاكدر جوابشان فقط پل

. ميپ جمـع شـد  يدور ج يه همگكرمق در وسط آسمان بود  يدر و بكآفتاب، 
پشت نشستند و من و پـاالش و حسـن جلـو؛     يان و رضوانيو صفار و مؤمن ييبقا

حسن چنـان در  . ت به دشت چشم دوخته بودندكهمه، سا. لو به پهلوتنگ هم و په
قـه  ياش هـر چنـد دق   خسته يهاكپل. ا نبودين دنيا يه انگار توكخود فرو رفته بود 

ام  شـانه  يم سـرش را رو يردم تا بگوكچند بار دهان باز . افتاد يهم م يبار رو يك
  .گار الل شده بودمان. ختيرون نرياز آن ب يبزند؛ اما حرف يبگذارد و چرت
م، راست، چپ، جلو عقبمان را يها قرار گرفت يدرسِ عراقيه در دكنيبه محض ا

در منطقـة چنانـه   . ن نبودكگر مميد يشرويپ. ن به لرزه افتاديزم. دنديوبكبا خمپاره 
ـ ماها فضا را پـر  يگوشخراش هواپ يناگهان صدا. مياده شديپ پيه از جكـ ف رد؛ ك
ـ . ميردكبه اطرافمان نگاه . خته نشديرن يزم يرو يچ بمبيه يول در  يچ جانپنـاه يه

گرمتـر  . مياد حسن، داخل سنگر شديبا فر. سنگر بدون سقف يكمنطقه نبود؛ بجز 
 يخمپـاره مثـل تگرگهـا    يهـا  ه گلولهكم ين پهن شده بوديزم يرو. رون بودياز ب

رداشـت  اش را ب يپشت ولهكتوجه به باران خمپاره،  يحسن، ب. دن گرفتيدرشت بار
نش را جلـو چشـمانش   يبعد دورب. ردك يه با خود آورده بود، خالكرا  ييزهايو چ

  .گرفت
 يـك قـه  ياده هر چنـد دق يانداز و سرباز پ ، چند نفر خمپارهيپاسگاه مرز يكنزد

ش يره شدم به صورت حسن، چشـمها يخ. دادند يرا م يعراق يها بار جواب گلوله
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ـ ه نظرم آمـد آن چشـمها در ا  ب. گشت ين همچنان اطراف را ميپشت دورب ـ ن دني ا ي
  .»مينكم مختصات منطقه را ثبت يتوان يامروز م«: ر لب گفتيز. ستندين

ن برداشـت و بـه آن   يچشم از دورب. ردمكش باز يبا اشارة حسن، نقشه را جلو
نارش نشستم كم يزانوها يرو. ن را جلو چشمانش گرفتيبعد دوباره دورب. زل زد

اش  يكيه انگـار از جلـد پالسـت   كز بود يشة حسن چنان تمنق. ردمكو نقشه را نگاه 
  .امده بوديرون نيب

مـا آتـش    يدشـمن رو  يناگهان انگار همة سـالحها . ردمكرون يسر از سنگر ب
  :ديشكاد يحسن فر. ردك

  !؟ينك يم يار داركـ چه 
  : ردك يا ، اشارهييبقا. شاندمكدستپاچه خود را به پشتش 

  !هوا؟ يرستهمه مان را بف يـ مگر قصد دار
وب بـر  كخيهمانطور م. گفتن نداشتم يبرا يچ حرفيه. م سست شديدست و پا

  .جا ماندم
ـ ييمان بـه زور بـاال و پـا   ينفسـها . اه شده بـود يآسمان از دود، س . رفـت  ين م

  .مان به سوزش افتاده بوديگلوها
نـار  كاش  ن را از جلو چشمان قرمز شـده يه دوربك ينان، در حالك حسن، سرفه

  :گفت د،يشك يم
 يه مختصات محل چند اسـت و از رو كاندازها بپرس  محمد، تو برو از خمپاره

  م؟يجا هستكنقشه االن ما 
ـ گـرم بـه د  يچشمم به حسن بود و چشم د يك. نده شدمكم يدودل از جا وارة ي

  .سرم گذشتند يشان از باالك تا از سنگر خارج شدم هزار گلوله سوت. سنگر
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  ...ده برويخم... مواظب خودت باش... گري؟ برو ديستاديـ چرا وا
 يدر جـوابش لبخنـد  . شـد  يده ميانفجارها شن يال ه از البهكحسن بود  يصدا

ـ ، وجودم را پر ياحساس بد. ده از سنگر خارج شدميزدم و خم در آن . رده بـود ك
  .ده بوديسرد، گرما و دلهره امانم را بر يهوا

انگـار  . و رو شـده بـود  ر ين اطراف سنگر، زيزم. ردمكپا سست  يا لحظه يبرا
با . غار  اه مثل دهانةيشد؛ س يده ميدورتر، چند تا چالة انفجار د. شخمش زده بودند

ـ ز يدرد. ن و به آن چنگ انداختميدم به زميوبك، خو را يا سوت خمپاره يصدا ر ي
  .خته شديم ريناخنها

  :ديرس يده به گوشم ميده بريحسن، بر يصدا
  ؟يلمسا... يسالم... محمد... ـ محمد

  »...آره... آره«: دميشكاد يفر
  .غ پر شده بوديم از هوا و سوت و جيگوشها

ن سؤال را از خـود  يا» ...اندازها ندانند مختصات محل چند است د خمپارهيشا«
حسـن در   يناگهـان صـدا  . به سرم زد برگـردم . ردم و سربرگرداندم طرف سنگرك

  :ديچيگوشم پ
  !؟يساديـ چرا وا
ردن دشت كه قصد قدم كآهسته، انگار . پشت دست گرفتم ام را با يشانيعرق پ

ـ ن قدم شـمارة شـانزده و هفـده بـودم     يب. را داشته باشم، به راه افتادم ه ناگهـان  ك
. وباندكن يسرم گذشت و خود را دورتر از من به زم يشان از باالك غيج يا خمپاره

  .دندين اطرافم را دريافتند و زمكدوده گرفته را ش يشها، هواكتر
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دشت شـده   يسرم به بزرگ. بر سر و صورتم هجوم آورد كاز گرد و خا يموج
ـ كاز دود و گرد و خا. ديد يرا نم ييبودو چشمانم جا قلـبم  . آمـد  ي، نفسم باال نم

ـ چشمانم را به زور باز . ديوبك يضرب م يك يا شده مثل طبل پاره ـ ردم و از مك ان ي
  .ديدو يفم مبه طر يسك. ردمك، به سنگر نگاه كتوفانِ دود و خا

  ...د شدنديها شه ـ بچه
ـ از  يا لحظـه  يقلبم برا. صفار را شناختم يمرتض يصدا احسـاس  . ار افتـاد ك

همه جا . رانيمبهوت، ح. جيجِ گيگ. ج شده بودميگ. دند به سرميوبكردم دشت را ك
. دم به طـرف سـنگر  يم داشتم، دويه در پاهاك يبا تمام قدرت. دميد يره ميرا تار و ت
ش قطـع  يپـا  يـك  ييبقا. چشم چرخاندم. و خون بود كق در دود و خاسنگر، غر
ـ دو. زد يحسن، آهسته نفس نفس م. زان بوديآو يگرش به پوستيد يشده و پا دم ي

نفـر   يـك . دستپاچه بـودم . ، صورتم را پوشانده بودكاش. ردمكبه طرفش و بغلش 
  : ديشك ياد ميفر

  ...دياوريپ را بيج... دياوريپ را بيـ ج
س يتنم از خون حسـن خـ  . ميردكها را سوار  ة بچهيپ، حسن و بقين جديبا رس
مـان  يدردآلـود آقا ... ن بود و يحس دهانش بردم؛ او غالمِ يكگوشم را نزد. شده بود
  .زد يرا صدا م) ع(نيامام حس

  
  


