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، در پاييزي از روزهاي ، در يكيانفرادي حسن

 كشاورزي گشود. پدرش جهان به چشم روستاييايخانواده

آورد. مي سر سفره حاللي نان، لقمهجبينكرد و با عرقمي

 احوالمريض هميشه را كه بود. مادرشفرزند خانواده سومين

 داد. ازدست نوجواني بود، در سنين

 . بعد از مرگرا آموخت خياطي يحرفه نوجواني از دوران

مشهد رفتند و در  به حسين و برادر كوچكترش مادر،حسن

 در كار نقاشي نشدند. حسي ساكن علي شانبرادربزرگ يخانه

كرد.  را دنبال نيز كار خياطي شد و حسن مشغولساختمان
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 شاگردي خياطي يخواند و روزها در مغارهميها درسشب

 كرد.مي

خواند. را مي آن زيبايي و با صوت داشت عالقه قرآن به

بود  شده باعث گرمشttصداي

كند. در  سرايي(نوحه)عحسينامام عزاداري و مراسم ر مجالسد

در  حسين و برادركوچكترش علي ، با برادر بزرگشانقالب

 كرد.مي شركت تظاهرات

و  را كنار گذاشت ، كار خياطيتحميلي جنگ با شروع

 انقالب پاسداران سپاه عضويت . بهگرفت دستبه اسلحه

 جبهه ، در خدمتعمر كوتاهش ر آمد وتقريبًا تا پاياند اسالمي

 بود. و جنگ

كرد.  ازدواج« نجاتيان طيبه»با  سالگي در هجده

 دوست بودند. خيلي برادرش يهمسايه نجاتيانيخانواده

 نارس شد. اما بچه هم چنين دختر باشد كه فرزنداولش داشت

جا آورد  ، شكر خدا را به. حسنترف بود واز دست متولد شده

 كند.مي ها را آزمايشمعتقد بود خدادارد آن چون

ها عطا آن به قرار داد و دختري خداوند باز او را مورد لطف

او پسر بودند.  گذاشتند. دو فرزند بعدي او را انسيه نام كردكه
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 هم يناميدند. فرزند بعد حسين شهيدش ياد عمويرا به اولي

را از  دخترانش نام داشت عالقه خيلي . او كهگرفتنام حمزه

 ديگرش كند، دختران ( انتخابزهرا)س حضرتو اسامي القاب

او  دنيا آمد كه به زماني فرزندش ناميد. آخرينرا زهرا و فاطمه

 بود: گفته از رفتن بود. اوپيش شهيد شده

 بگذاريد. را فاطمه دخترم سم. اگردمـ ديگر برنمي

بود  را نديده و تاكتيكي تكنيكي هايآموزش انفرادي حسن

 بود. دنيا آمده به فرمانده بالفطره اماگويي

در  كه او سپردند؛ گرداني را به يداهلل گردان فرماندهي

بود.  جبهه اهل ي، زبانزد همهكردن عمل و درستشجاعت

 . او رويداشتمي نگه را آماده نيروهايشهميشه انفرادي

. هر جا داشت تأكيد فراواني بدني ونيروي ، تمرينآموزش

 سپردند. از جملهمي گردان اين بود، بهدر پيش سختي عمليات

 به كه القصر را بعد از اينو ام محورشلمچه و نگهداري حفظ

و  ترينخطرناك منطقه بود. اين شدهفتح بسيجي نيروهاي دست

 .را داشت موقعيت بدترين

 لباس بسيج هايقرار شد بچه كه باري اولين

 عهده ها را بهلباس دوخت باشند، انفرادي داشتهمتحدالشكلي
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بود،  شده دستور داده كه فرمي و به گرفت. پارچهگرفت

يادگار  عنوان را به ها هنوز لباساز آن .بعضيها را دوختلباس

 اند.داشته نگه شهيد انفرادي يها و با ياد وخاطرهسال آن

شد،  مجروح كه شد. بار دومي مجروح چند بار در جبهه

، شدم كه خوب بود خودم نداد. گفته هم اطالع اشخانوادهبه

 .شانبينمو ميروممي

در  5631 دي و يكم هر بيستچهار بعد از ظ او ساعت

رسيد.  ديرينش آرزوي به شهيد شد و سرانجام شلمچهيمنطقه

 بود: ، گفته، شهر زادگاهشدر چناران اشسخنراني او درآخرين

 غير از خدا هيچ به ، چونرا از خدا بگيرم حقم خواهمـ مي

 .است شهادت من مرا بدهد. حق تواند حقنميكس

 خاك به ( چناران)سزينب پيكر او را در گلزار بهشت

 سپردند.
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 ها برايبود. مشتري شلوغ بود. سر حسن اسفندماه

 و بشي پرو، خوش آمدند. ضمنمي مغازه ، بهشانلباسگرفتن

گفتند. مي كردند و عيد را تبريكمي و شاگردش باحسن هم

 را ترك بودند و معمواًل با لبخند مغازه راضي از كاراو همه

 كردند.مي

 :گفت شاگرد حسن
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 همه اين را نداشتيد، سرمان خوب اخالق ـ شما اگر اين

 شد.نميشلوغ

 .خداست دست همه ـ روزي

 شلواري بود و داشت ايستاده ميز كارش پشت حسن

 :گفت شاگردش . رو بهشكافترامي

 هيچ كه نظر من ؟ بهرا ديدي اسماعيلي آقاي اسـ لب

 .نداشتtايرادي

 همه چرا اين اسماعيلي آقاي اين دانم. نميواهلل ـ آره

 دارد.وسواس

 ، از ريختو دوختم و شلوار را شكافتم كت اين كه ـ بس

 بشود. راضي دفعه اين افتاد.اميدوارم

، زير بار ايراد گرفت دفعه اگر اين گويممي هك ـ اوستا، من

 نرويد.

 .است اول شرط مشتري ـ در كار ما، رضايت

 اوستا... ـ آخه

 باشد؟ پر از مشتري هميشه مغازه خواهيـ مگر نمي



 

9 

 . آقايرا برداشت و كت شلوار را كنار گذاشت حسن

شد. مي تمام داشت كمكم شد، كار كت وارد مغازه كهاسماعيلي

 :گفت كردند. حسن واحوالپرسي سالم با هم

كنيد، كار  ميل چاي آمديد. تا يك موقع به آقا، چه ـ حاج

 شود.مي تمامهم كت

 :و گفت شاگردش رو كرد به حسن

 بريز. حاجي دوز و قندپهلو برايسوز، لبلب چاي ـ يك

 اوستا! چشم به ـ اي

را  و چاي كنار ميز نشست صندلي روي اسماعيلي يآقا

 خورد.داغداغ

را در  كند. كت را با دندان اضافي نخ تكه آخرين حسن

شود. بعد  بود، كنده چسبيده آن روي كه هاييهواتكاند تا نخ

 :و گفت اسماعيلي آقايرو كرد به

 ـ بفرماييد بپوشيد.

را در  خودش بلند شد. كت ليصند از روي اسماعيلي

و  . كتپرو رفت اتاق سمت و به و شلوار را گرفت آورد،كت

افتاد. اما  راه مغازه قدي يآينه سمت پوشيد، بهشلوار را كه

 آمد. طرفش به بود. حسن در همهايشهنوز سگرمه
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 ؟، چطورهـ خب

 كشد.هنوز مي ـ آستينش

 دوخته دقيقًا با سايز خودت لباس اين ، فكر كنمـ حاجي

 .شده

 كند. نزديك هم را به هايشكرد كتف سعي اسماعيلي

 بشود. پاره آستينش ترسمـ مي

 .را ببر باال ببينم هايتشود. دستنمي ، پارهـ نترس

 : گفت باال برد. حسن را با نارضايتي هايشدست

 .خوبه كه ـ اين

 تأييد كرد: هم شاگردش

 باشد. آيد تنگنظر نمي ، بهواهلل ـ آره

 :كرد و گفت مني من زير لب اسماعيلي

 .، تنگهـ نه

، بار ديگر بشكافم . اگر يكشود شكافتشـ ديگر نمي

 شود.مي پارهپارچه

و شلوار  ، اما كتدهمشما را مي دوخت اجرت من ـ پس

 .برمرانمي

 .خواهد بدهينمي هم پول ، پسبريدشـ اگر نمي
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 كه جوري ، اينرا كشيدي خودت ـ اما شما زحمت

 شود.نمي

 شاءاهللجا بماند. ان ندارد، بگذاريد همين ـ ايرادي

شما را  يپارچه پول من وقت شود، آنپيدا مي مشتريبرايش

 .دهممي

 چوب كي شلوار را به كت . حسنرفت اسماعيلي

 :گفت كرد. شاگردش آويزانلباسي

 تانپول بوديد. كاش كشيده زحمت لباس اين براي ـ خيلي

 گرفتيد!رامي

 در اين باشد. حتمًا خيري راضي مشتري خواهيمـ ما مي

 .كاربوده

  

شد. مي گرم داشت كمبود و هوا كم اتمام بهار رو به فصل

 :شد و گفت وارد مغازه مؤدبي ، جوانروز صبحيك

 كت توانيد دو روزهمي ببينم خواستمـ ببخشيد، مي

 مناسب هم قيمتش خواهممي بدوزيد؟ البته من برايشلواري

 در بيايد.

 :و گفت انداخت جوان به نگاهي حسن
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 شود.نمي كه سرعت ـ با اين

 شود؟اصاًل نمي ـ يعني

 شود؟ آماده قدر سريعاين خواهييم چي ـ براي

 !است امفردا عروسيپس ـ آخه

. و شلوار دوخت شود كت، نميفاصله . تو اينمباركه بهـ به

باشد، ما در  اتاگر اندازه كه شلوار داريم كت دست امايك

 .هستيمتانخدمت

با  داد. او هم مرد جوان و شلوار را به ، كتشاگرد حسن

 روي رو به بود. جوان اشكاماًل اندازه را پوشيد. لباس آنعجله

 :گفت بر لب ايستاد. با لبخنديآينه

 .شده دوخته من ـ انگار براي

 كرد. صاف جوان هايشانه را روي كت حسن

 بلنده كمي قد شلوار برايت . فقطاست اتاندازه كه ـ الحق

 .كنممي كوتاه را همآن كه

 ؟چي ـ قيمتش

 .اجرت با كمي پارچه ـ پول

 :گفت زد. حسن لبخندي جوان

 شما بود! و شلوار قسمت كت ـ اين
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 ها مشغولاز همسايه او را ديد، با يكي كه باري اولين

ر برود. از كنا مدرسه به خواستبود و مي بود. صبحصحبت

را داد.  سالمش كرد. پيرمرد جواب شد، سالمردمي ها كهآن

 انداخته را پايين سرش كه وموقر، در حالي محجوب حسن

 به راجع خوبي ، حسبرخورد اولكرد. از همان بود، سالم

 كردند. بهمي ها از او تعريفهمسايهيبود. همه پيدا كرده حسن

 كرد. حسنمي ها زندگيو با آنبرادرش زلبود من آمده تازگي
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 را براي برادرش ، خواهرو زنماه كمتر از يك يدر فاصله

 رحمت به شد كهميسالي دو سه فرستاد. مادرش خواستگاري

 بود. خدا رفته

خاطر  دانستند. بهاز او نمي چيز زيادي اشو خانواده طيبه

 بردار نبود. انگار دست . حسنرد دادند ، جوابهمهمين
t  

 بود. نشسته كنار خواهرش بود. حسن روز تعطيل يك

 بار ديگر برويد. شود يكـ نمي

 خودشان اند، پيشداده ها جواب، آنبرادِر من ـ آخه

 ؟رفتيم دوباره پا شديم چي گويندبراينمي

 رد.ضرر ندا بار ديگر گفتنش ـ حاال يك

 .ندارم حرفي ـ من

از  از بستگان ، يكيطيبه يخانه به از رفتن بار، قبل اين

خواستگار ظاهرًا  ديد اين كرد. پدر طيبه ها وساطتآنطرف

پيدا  رد فيصله جواب با يك كه نيست معمولي خواستگارييك

 كرد كه را شرط سنگيني يديد، مهريه ها را كهكند.اصرار آن

 جريان طوري شد. فكر كرد اينمي عقدبايد پرداخت هنگام



 

17 

 ببيند حسن خواستمي شود. شايد هممي متوقفخواستگاري

 .است مردعمل اندازه تا چه

او  تا به خواست نكرد. تنها از پدر طيبه اعتراضي حسن

 د تالش، باياشخواسته به رسيدن براي دانستبدهد. ميفرصت

 برود. تهران كار به براي گرفت ، تصميمخاطر همينكند. به

، فاصله كار بود. در اين مشغول در تهران تمام دو سال

صبر كند و  برايش كه فرستاد و از او خواست طيبه براياينامه

شنيد  كه خواهد داد. پدر هم را انجام پدر طيبه شرطداد كه قول

 :خود گفت ، پيشرفته تهران كاربه براي حسن

 !است پسر با جنمي است ـ معلوم

  

 . همهها گرفتمهمان جلوي يكي را يكي چاي سيني طيبه

كنار  و خودش گذاشت را وسط برداشتند، سيني چايكه

. سر داشت به صورتي هايبا گل . چادر سفيديهانشستآن

 گذاشته گلدان بود، مادر داخل آورده حسن كهرا گلي دسته

را  هال فضاي مريم قرمز. بوي ، با روبانيمريمشاخه بود. سه

و  داشترا برمي گل دسته خواستميبود. دلش پر كرده

 بوييد.مي
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كردند و مي روز عقد صحبت به بزرگترها داشتند راجع

 صلوات» صداي ناگهان بود كهدر افكار خود  غرق همچنانطيبه

از جا بلند شد  خود آورد. خواهر حسن او را به« باشد ومبارك

 :را بوسيد و گفت طيبه وصورت

 پير شويد! هم پاي به شاءاهللباشد، ان ـ مبارك
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 محل عضو بسيج با هم و حسن بود. من انقالب اوايل

داشتند.  شبانه گشت در محل بسيج ها نيروهايوقت. آنبوديم

 دادند.مي انجام نوبت و به كشيك صورت كاررا به نيروها اين

 ، كشيكدر پايگاه و موسوي ، حسن، يزدانيمن شب آن

 بود، من تا ده هشت از ساعت را كه اول .قرار بود نوبتداشتيم

 .و موسوي را حسن بعدي و نوبت مباشي كشيكو يزداني
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 بود. بين دو زمانه كه داشت كامپيوتري ساعت يك يزداني

 بود. اختالف ساعت ، دقيقًا يكساعت دوزمان

 بخوابند. ما هم رفتند كه و موسوي انفرادي هشت ساعت

بود  نگذشته ماناز كشيك . هنوز ساعتيحاضر شديم سرپست

 :گفت انييزدكه

tها سر بچه سر به كم يك خواهيـ مي

 ؟بگذاريم

 ؟جوري ـ چه

 .بگويم اتـ بيا تا به

 .كرديم و بيدارشان رفتيم شانسراغ به نه ساعت رأس

 .است ده ـ پا شويد، ساعت

 :گفت حسن

 برد. ابمخو االن همين تازه شد؟ من ده زودي اين ـ به

 :داد و گفت را نشان ساعت يزداني

 .ببين ـ خودت

 را تحويل پست اعتراضي هيچ بدون و موسوي حسن

 تمام برد! دو ساعتمي مانمگر خواب و يزداني گرفتند.اما من

 شد، آمدند ما را كه تمام كه شان. كشيكخنديديمميداشتيم
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را  خودمان جلوي سختي دار كنند. به، بيبوديماصاًل نخوابيده

 .نخنديمكه بوديم گرفته

را  بود. آن برگردانده آن اول زمان را به ساعتش يزداني

 :و گفت گرفت حسنجلوي

قدر زود بيدار . چرا ما را ايناست يازده تازه ـ ساعت

 كرديد.

 :گفت با تعجب حسن

 خوابيديد. كه است وقت ـ بابا، خيلي

 :گفت كشيد. يزداني ايخميازه موسوي

ما  خواب ساعت يك كرديد، اين خوابما را بي ـ حاال كه

 شما! مالهم

  

ها ياد گذشته . با همديدم را در جبهه بعد، حسن چند سال

 آن كه كردم . تعريفگفتم را برايش . راز ساعتكرديم رازنده

 :گفت . حسنبوديم خنديده كلي بايزداني شب

 !شكنمش، حتمًا ميرا پيدا كنم ساعت آن ـ اگر روزي
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بريزد،  از نمكدان كه نمكي ريز و سفيد، مثل برف

 وقتي قدر سرد بود كه. هوا آنريختخاكريزها ميروي

ظاهر  هايتچشم جلوي ابر خاكستري ، يككشيديمينفس

و وارد  بود، كنار زدم برزنت از جنس را كه ايشد.پردهمي

 صداي ، سرما نيز وارد سنگر شد. يكدفعهمن .همراهسنگر شدم

 جواد بلند شد:

 .كرديم ، يخرا بينداز آقاخليل ـ پرده
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 ، ببخشيد!ـ آخ

بود  هكرد جمع را در سينه . جواد پاهايشرا انداختم پرده

 لرزيد.ومي

 :گفتم

 ؟شدي ـ چقدر سرمايي

tبود،  شده مچاله تو خودش كه در حالي

 :گفت

 نشد؟ خبري ـ از حسن

 .ـ نه

 :كشيد و گفت آهي

 .رفته وقته ـ خيلي

 آيد.، مينباش ـ نگران

. هر بياورد كردن گرم براي چيزي بود از عقبه رفته حسن

 نكرد. گفت نكرد كه ، قبولاو بروم جاي به من كه كردمكاري

 حرفي ها، وقتيجور موقع . اينو رفت است من يوظيفهاين

 شود. حريفش توانستنمي زد،كسيمي

 خورد. احتمااًل سرما خوردهمي هم به هايشجواد، دندان

 .او دادم و به ر آوردمرا د كرد. اوركتممي عطسه بود؛مرتب
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 .ـ بپوش

 تا زيپ كردم كرد اما بعد پوشيد. كمكش تعارف اول

 راببندد. اوركت

كنار  و فاطمي تابيد. مالكيسنگر مي درون به نور كمرنگي

 به هم برد. من خوابش كمكم بود. جواد هم برده شانخوابهم

 .بودم . منتظر حسنبودم داشته زورخود را بيدار نگه

را كنار زد و  پرده حسن بود كه شده سنگين هايمچشم تازه

، بزرگ پالستيكي گوني يك . از داخلنزدم واردشد. حرفي

 آورد كه بيرون ديگر را هم پالستيك چند پتو راآورد. يك

بود. پتوها را باز كرد و  نان چند تاكنسرو و چند بسته درونش

 من روي از پتوها را هم هاكشيد. يكيبچه روي يكيييك

پتو را باز كرد و  بود. حسنمانده پتو در دستش كشيد. يك

كرد تا باد از  كنار در متصلهايميخ سنگر، به در ورودي جلوي

 سنگر نفوذ نكند. درون به بيرون

رد در آو را از جيبش دعايش ، كتاببعد چهار زانو نشست

 بود. حسن پر شده از اشك هايمشد. چشم خواندن ومشغول

 دانستمبود. نمي پريده از سرم . خوابديدمو نمي ديدمرامي
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 و كارهايش امبيدار بوده بفهمد كه خواستم. نميچكاربايد بكنم

 .امراديده

را زير سر  هايشدست ديدم كه فكرها بودم همين توي

، از جا گذشت كه برد. كمي رد و دراز كشيد و خوابشكبالش

 روح عجب گفتم خودم . بهكنم را با او تقسيم تاپتويم بلند شدم

 از پتو را روي و نيمي دراز كشيدم مرد. كنارشدارد اين بزرگي

 ما هم خدا به كشيد. كاشكي خودم ديگر راروي او و نيمي

 !داشت عنايتي چنين
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شد. در مي وضو آماده گرفتن آقا براي نماز بود. حاج وقت

را در آورد. تا كرد و  ، عبايشگفتذكر مي زير لب كهحالي

 و با وسواس را برداشت و عينكش . عمامهگذاشتايگوشه

. را باال زد هايشآستين . بعد همگذاشت عبايش، رويخاصي

. بوديم سنگر نشسته ها، تويتا از بچه و دوسه و حسن من

 :ما كرد وگفت آقا رو به حاج

 ، برادرها...ـ يا علي
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و از  را گفت وضو. اين گرفتن بفرماييد براي كه اين يعني

 روحاني يك منتظر آمدن . چند روز بود كهرفت سنگربيرون

كند.  كاري خواستشد. انگار مي از جا بلند .حسنديگر بوديم

 :گفت من به

 .آقا آمد، خبر كن در وايستا. اگر حاج ، جلويـ خليل

t؟چكار كني خوايـ مگر مي 

 .نباش ، نگرانـ هيچي

 آقا شد. حاج هايلباس پوشيدن مشغول حسن كه ديدم

 ؟پوشيرا مي يحاج هايلباس چي ؟ واسهكنيـ  چكار مي

 كوچولو... شوخي يك ـ فقط

 .نشست ايزد. بعد گوشه هايشچشم به را هم عينك

 :ها گفتاز بچه يكي

 .فهمهـ مي

 :گفتم

 آيد.آقا دارد مي ـ حاج

 زد. حاج خواب و خود را به نشست گوشه يك رفت حسن

جلو  خواستشد.  حضور روحاني آقاتا وارد سنگر شد، متوجه
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وارد، تازه روحاني شود كه متوجه كه اين از ترس بروداما من

 :، گفتمخودمان جز حسن نيستكسي

 .برده ، خوابشطور نشستهبود. همين خسته خيلي ـ فكر كنم

 :و گفت انداخت حسن به آقا نگاهي حاج

 ؟ خوابه، خوابجانخليل گوييمي ـ راست

 .ـ بله

، پيدا گشت اما هر چه رفت هايشلباس سراغ به حاجي

 نكرد.

زد.  ها چشمكيبچه را باز كرد و به هايشچشم حسن

 كرد و دوباره اخمي . حسنها بزنند زير خندهبود بچهنزديك

 زد. خوابخود را به

 :كرد و گفت من آقا رو به حاج

 ؟يديرا ند من هاي، لباسـ آقا خليل

 :گفتم

 !ـ نه

 .بودم جا گذاشتهـ همين

 تانكر گذاشتيد. جا باالي ـ شايد همان

 :گفت . حسنرفت از سنگر بيرون دوباره حاجي
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 ـ نفهميد؟

 :گفتم

 فهمد.مي زودي ، بهنباش ـ نگران

 :زد و گفت لبخند شيريني

 .ـ حاال، تا بفهمه

 .بدهي اهيخومي را چي جوابش دانمـ نمي

 ...ببخشيده كار، يك يـ مايه

 :داد و گفت را تكان هايش. دستبرگشت دوباره حاجي

 .تو زمين رفته شده ، انگار آبنيست كه ـ نيست

 شود.، پيدا مينباش ـ نگران

 شود.مي نماز شروع ـ االن

 :و گفتم كردم اشاره حسن به

 .سپاريممي ايشان ـ نماز ظهر را به

 سنگر. گرداند توي چشم حاجي

 كو. حسن ـ پس

 :گفتم آهستگي به

 .جاهاست ـ همين

 رسيد.نظر مي به . نگرانگفت االاهللالاله زير لب حاجي
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 ؟ـ اگر پيدا نشود، چي

 .كنيممي و پيدايش گرديممي ـ بعد از نماز، با هم

 دو دست را ميان و سرش نشست زمين روي حاجي

او آمد. چهار زانو رو  سمت از جا بلند شد و به .حسنگرفت

 :و گفت را گرفت . زير بازويشنشست حاجيروي به

 نباشيد، پيدا شد. ـ نگران

 . حسنبرداشت صورتش را از جلوي هايشآقا دست حاج

 .گذاشت حاجي هايچشم و روي را برداشت عينكهم

 ؟شدي ناراحت يليـ خ

 :گفت نزد. حسن حرفي حاجي

 .مخلصيم ـ خيلي

 :گفت . حسننگفت چيزي حاجي باز هم

 بود. شوخي يك ـ فقط

 پر شد. از اشك هايشچشم كرد. حسن نگاه فقط حاجي

 ناراحت همه اين دانستمخدا. اگر مي تو را به ـ ببخش

 .كردمكار را نمي ،اينشويمي

 :زد و گفت آقا لبخندي حاج

 آيد ها!مي اتبه خيلي ـ ناقال، آخوندي
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 .شما برسيم ـ حاال كو تا ما به

 كرد و بوسيد. عبا را از دوش را بغل ، حاجيحسن

 .او انداخت دوش و روي خودبرداشت

 .را بخوانيم نمازمان ـ پا شويد، تا دير نشده

 :، گفتيمخنديديميم كه در حالي همه

 .چشم به ـ اي

 .رفتيم و از سنگر بيرون
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 زدنحرف ها مشغولشد، با بچه تمام نمازجماعت وقتي

ها عراقي كه اين آمد. مثلمي انفجاري ، صداي.هر از گاهيشدم

ا هدر دهند. ر شانمهمات طور الكيبود همين گرفتهويرشان

 :هاگفتاز بچه يكي

 !سرشان به ها زدهعراقي ـ فكر كنم

 :ديگر گفت يكي
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، خاطر همين ، بهتابيده سرشان روي زيادي ـ آفتاب

 اند.كرده خداهاداغبنده

 :احمد گفت

 پوتين ها. فهميديد حسنحرف از اين ها، بگذريمـ بچه

 ؟زده واكس هارا ديشببچه

tگفت تندي علي: 

 ؟گوييمي ـ جدي

 ، بابا.ـ آره

 ؟ـ از كجا فهميدي

. بعد هر زده را واكس خودش هايپوتين اول ديده ـ حسين

 جلو گفته رفته . حسينزده ، واكسچادر بوده جلوي پوتينچي

كند، حاال مي فرقي چه . او گفتهبزنم واكس چراشما، بدهيد من

 اين . مهمزنممي واكس را هم چند تا پوتين ، ايندارموقت من

 شود. انجامكاري كه است

 :گفت علي

كردند مي ها تنبليها بچه، شب. اوايلجوريه همين ـ حسن

ها شد ظرفبلند مي شب شستند. نصفها را نميوظرف

 يكي شب كار او باشد. يك كرديم. اصاًل فكر نميشسترامي
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بعد ديگر  به شد. از آن معلوم چي داد. همه ها كشيكازبچه

 شستند.ها را ميظرف سر شب هاخودشانبچه

و  بوديم پيدا كرده ايبود. كنار تانكر، سايه هوا گرم

 شده منتقل يداهلل گردان به تازه . منگفتيممي مانازخاطرات

 را خوب گردان ، فرماندهانفرادي هنوز حسنو بودم

 .داشتم با او رو در بايستيهم . كميشناختمنمي

شد.  تانكر نزديك به محمود با عجله كه بوديم صحبت گرم

 :كرد و گفت من روبه

 جا هستيد؟ـ برادر جواد، شما اين

 :گفتم

 ؟مگه شده . چيـ آره

 :كرد و گفت تازه نفسي

 كار دارد. باهات ـ فرمانده

 چكار دارد؟ ـ نگفت

 !ـ نه

و وارد چادر  رساندم چادر فرماندهي را به خودم با عجله

 .شدم

 داشتيد؟ كاري ، با منـ سالم
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 كرد: اشاره سفره زد و به لبخندي حسن

غذا  ديگري يا جاي دير بيايي اگر خواستي ـ بعد از اين

را  بزرگه دارد روده كوچيكه . رودهًا خبر بده،حتمبخوري

 خورد!مي

 .بودم شده سرخ از خجالت

 بوديد؟ شما منتظر من ـ يعني

 .انداخت را پايين سرش

باشيد  هستيد، مطمئن منتظرم دانستمـ اگر مي

 .گذاشتيمنميمنتظرتان

 :بود. گفت نشده پاك هنوز لبخند از صورتش

 ؟يا نه اال ناهار خوردي، حـ خب

 .، واهللـ نه

 دراز كرد. من سمت و به گرفت ايلقمه

 دارد! غذا، خوردن اين ولي كرده يخ كه ـ درسته

 !با شماست ـ حق

 ترينخوشمزه لقمه . آنرا گرفتم و لقمه دراز كردم دست

چرا  دمفهمي. حاال ميبودم روز خورده تا آن بود كهچيزي

 داشتند. را دوست انفرادي قدربرادر حسن ها اينبچه
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 پايگاه به شبانه رزم ها برايسرد پاييز بود. با بچه شب يك

 بود و راه جا رمل آن . خاكبوديم اهواز رفته شهيدبرونسي

 و دشوار. بسيار سختدر آن رفتن

 رفته قدر راهبود. آن شبد از نيمهبع سه نزديك ساعت

 شده خسته . نيروها حسابينداشت رمق مانپاهايكه بوديم

 خسته كي» يكوبنده ، تنها صدايبودند. هر ازچند گاهي

 بخشيد.مي ايتازه و جان ها انرژيبچهبه« ؟... دشمناست
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 كرده ها يخبچه . صورتكرديممي حركت يك ستون به

، تا ماشين ديد. سهخود را مي نفر جلويي فقط بود.هركس

 ها كهاز بچه چادرها برد. يكي سمت را به وادوات وسايل

 :بود، گفتجلوتر ايستاده

tو  ماشين توي نشست كنيد، برادر حسن ـ نگاه

 .رفت

 :گفت ديگري

 .برسيم، حاال كو تا ما حالش به ـ خوش

 :گفتم

 .ـ فكر نكنم

 :سر گفت از پشت كسي

چادر و دارد  توي حتمًا رسيده ـ حاال برادر حسن

 كند.در مي خورد و خستگيميچاي

را  حرف اين كسي چه ببينم آشنا بود. برگشتم صدايش

نفر  بود؛ دو سه صف داخل . حسناست خودش .ديدمزده

 :. گفتتر ازمنعقب

تو چادر باشد و  حسن كه رسيده جايي كار به ـ يعني

 !او نيست جا، جايديگر اين طور بشود كهجا؟ اگر اينشمااين
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خود را  كم، كمرفت بود برادر حسن گفته كه ايرزمنده

 :كشيد و گفتعقب

 را ببخشيد. ، منـ شرمنده

 :زد و گفت لبخندي حسن

مسير را برويد،  . هر جور شما اينهستم شما مثل هم ـ من

 .رومطور ميهمان هممن
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را  . حسنآمدم بود. از چادر بيرون دستم مرخصي برگه

 او كه . بهاست صحبت ها مشغولاز بچه با يكيكه ديدم

 :، گفترسيدم

 ؟كنيمي حركت شاءاهللان ، كيـ آقا خليل

 .امشب اگر خدا بخواهد، همينـ 

 .همسفريم كه رويمي ، اگر امشبـ خوب

 هستيد؟ راهي امشب ـ جدًا، شما هم
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و  امن جبهه . فعاًل كهبزنم خانه به سري . بد نيستـ آره

 .استامان

 :و گفتم كردم بلندي يخنده

 .نيست جا خبري، فعاًل اينگوييمي ـ راست

 :از بلندگو بلند شد. گفت اذان صداي

tكنيم و حركت نماز بخوانيم ـ برويم. 

 :بعد از نماز، گفتم

؟ حاال ما بيايي يخانه به بودي داده قول آقا، يادته ـ حسن

 عمل قولت به كه ، وقتشهرويممي مرخصي به داريم باهم كه

 .كني

 .آييممي شما بياييد. بعد ما هم ول. اما انيست ـ حرفي

بعد  يدفعه هم بعد. االن يدفعه گفتي دفعه ديگر، آن ـ نه

. ، قوچنه ! برهكشممي بره تانپاي ديگر! اگر بياييد جلوياست

 تو قرباني پاي جلوي خدا يكي . بهداريم بزرگدو تا قوچ

 .كنممي

 .قدر اصرار نكنـ اين

 :بود، گفت كنار ما ايستاده ها كهاز بچه يكي
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كنيد!  توافق با هم جوري يك و قوچش ـ حاال سر بره

 او برود. در آمد، اول هر كي بيندازيد اسمقرعه

 :گفتم جدي خيلي

 . حسنكنمنمي خدا شوخي به . وليبيندازيم ـ باشد، قرعه

 را ندارد. قابلش كه وچما بگذارد، ق چشم روي آقا،قدم

 :آمد. گفتم حسن . اسمانداختيم قرعه

 بايد بيايد. برادر حسن بود كه معلوم هم ـ از اول

 !شما برسيم ما خدمت اول كه است قسمت كه اين ـ مثل

  

در  كه هر ماشيني . صدايبوديم شاناز عصر منتظر آمدن

 كشاند. دير كردهمي از خانه بيرون را به پيچيد، برادرمميده

 بزند. قولش زير قولش حسن كه نداشت سابقه حال بودند. تابه

 بود. دير كرده همه چرا اين دانمبود. امانمي قول

از  كه شدممي نگران داشتم كمبود. كم شده هوا كاماًل تاريك

 را كه سفيدي و قوچ رفت جلدي پيدا شد. برادرم دورماشيني

 از ماشين اشو خانواده ، آورد. حسنبوديم كرده آمادهاز قبل

 شدند. پياده
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اصرار كرد  زد. انفرادي ها زمينآن پاي را جلوي قوچ برادرم

از قصد  فهميدم هايشصحبت . از خاللرا نكشيم قوچكه

اصرار مرا ديد  . وقتينكنم قرباني پايش جلوي تا منديرتر آمده

 تقسيم در و همسايه بين را هم گوشتش گفتم ـ خصوصًاوقتي

 شد. دارد ـ انگار مجابو ثواب كنيممي

  

و شو  شست مشغول ها در آشپزخانه، خانمبعد از شام

 ها همشد و خانم آماده تا چاي كرديممي صحبت بودند. ماهم

 آمدند.

 اوركت زد. يك سرم به با حسن وخيش ، هوسيكدفعه

 :گفتم مقدمهپوشيد. بيبود مي سال خيلي كه داشتايُكره

 استآمريكايي من ؟ مالعوض مانهايآقا، اوركت ـ حسن

 ها!

 :خنديد و گفت

 .نيست ـ حرفي

 ؟، خوباست هايشتو جيب ـ با هر چي

 را به دستش ستخواترديد كرد. انگار مي لحظه يك

 :زد و گفت برقي هايشببرد. اما بعد چشم جيبشطرف
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 .ـ قبوله

 من را در آورد و به اوركتش . او همرا آوردم و اوركتم رفتم

 جا به . اندكيشده نصيبم چي تا ببينم كردم در جيبش داد.دست

 :جا شدو گفت

 دنبالش كه چيزي . آن، داداشخوردي ـ گول

 .جاست،اينگرديمي

را پر  خانه فضاي خنده داد. يكهو صداي را نشانم سوييچ

 كرد.
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از اروندرود  نيمي ، عراقوالفجر هشت عمليات در جريان

 گرفتن منور. ما براي هايو تله بود؛ مين كرده گذاريرامين

 .رفتيمرود مي طرف آن فاو بايد بهيجاده

 عمليات اين و كتاب حساب در مقر فرماندهي از صبح

بايد  گفتمي كار بود. حسن اين براي الزم زمان بينيوپيش

 ها غافلگير شوند.عراقي كه كنيم آسا عملو برق قدرسريعآن
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 ديگري تا گروه بودم اروندرود منتظر ايستاده كنار ساحل

 ها قباًل راهاز بچه گروه با يك شوند. كابلي ها سوار قايقهازبچ

 بود. نگران رفته هايشچيبيسيم همراه هم بود. حسنافتاده

زودتر كار جا  هر چه خواستم. ميتنهاست جا دستآنكه بودم

 .بدهم ها را سر و سامانبچه باقيجايي به

tبد، هر چه اما از بخت شديم سوار قايق 

 يكي . اينكرديم را عوض ماننشد. قايق، موتور روشنكرديم

 افتاد. راه سوم قايقنشد. باالخره روشن هم

 زدند. باقي آب ها به. بچهمنور رسيديم هايتله به

آمد.  خودم به لحظه . يككرديمرا بايد شنا مي رودخانهعرض

 هايكند، سر بچهكار مي تا چشم ، ديدمخودي ورآتشزير ن

كردند و تقال مي ؛ تالشاست مشخص از آببيرون رزمنده

 .آب طرفآن به رسيدن براي

 كمك كه را ديدم ، حسنرودخانه سوي آن كنار ساحل

كرد دراز مي بيايند. دست بيرون از آب يكيها يكيكردبچهمي

 :گفت ديد، با خوشحالي . مرا كهگرفتها را ميرزمندهو دست

زودتر  ، تو هم. بجنبها رفتبا بچه ؟ كابليآمدي ـ حسين

 برو.
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 .كنار او ايستادم

 .رويممي ـ ما با هم

 بيايند. لبخند شيريني بيرون ها از آبتا رزمنده كردم كمك

 :ها گفتبچه به زد وخطاب

 .جا برويمد، بايد زودتر از اينكني ـ عجله

بود  پر شده از آب هايشانبودند. پوتين ها پابرهنهبيشتر بچه

 هم را به بودند. بندهايشان ها را از پا در آوردهناچار آنو به

 شب كه هم بودند. باراني كرده آويزان بودند و از گردنزده گره

، شرايط در اين بود. پوتين بود، مزيد بر علت باريدهگذشته

 وپا گير بود. بيشتر دست

طور . همينبيفتم ها زودتر راهاز بچه با تعدادي قرار شد من

، عراقي هاي. ماشينفاو رسانديم يجاده را به شد. خودمانهم

شوند و  نزديك تا خوب كرديمدرتردد بودند. بايد صبر مي

 .كرديممي شليك شانمتس به نزديك يازفاصله

سر  . بهجلوتر رفتيم بود. باز هم و آسفالت طوالني جاده

جا مستقر شدند، بعد  ، نيروها همانرسيديم كه راهيسه يك

 را به و همراهانش ، حسن. نور آتشزديم راآتش ماشيني هم

 كرد. استقرار ماراهنمايي محل
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 ما رسيدند. از شوق ا بههو بچه ، حسنصبح نزديك

 .گفتمي و تبريك گرفتمي ها را در آغوشكرد. بچهميگريه

 ساعت سه كممسير، دست اين طي ، برايظاهرًا فرماندهي

و  ساعت را يك راه ما اين كه بود؛ در حالي كرده بينيراپيش

 .بوديمآمده نيمه



 

53 

 



 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

چقدر  دانستمرا ديد. مي شهيد برونسي پايگاه توي

، داشت لب به هميشه كه . با لبخنديبيايم جبهه به دارمدوست

 :آمدو گفت سمتم به

 ؟آمدي ـ باالخره

 جبهه به پذيرفتند كه سختي و به داشتم سال پانزده

 خوبي به را امبود و خانواده مانمحليآقا، هم.حسنبيايم

 :گفتمي من به .هميشهشناختمي
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 .ترهواجب تو درس ـ براي

. چرا آمدم كه ديد، اصاًل نگفتجا ميمرا در اين اما حاال كه

 :گفتفقط

 شود!نمي كه جوري! اينخودم پيش ـ بايد بيايي

tگفتم: 

 شما بگوييد. ـ هرچي

 كرد. بعد كه صحبت اسداهلل گردان و با مسؤول رفت

 :گفت ، باخندهبرگشت

 !كردم موتور عوضت بيا، با يك ـ با من

. افتادم راه كند. دنبالشمي دارد شوخي فكر كردم اولش

بود رسيد،  سوار موتورش كه بسيجي هاياز بچه يكيبه وقتي

 :گفت

 .بده اسداهلل گردان ـ برو موتور را تحويل

 :گفت كرد. حسن او نگاه به با تعجب بسيجي

 .نكن نگاه جوري ـ اين

، زد بودم ايستاده كنار دستش كه من پشت ، بهبعد با دست

 :وگفت

 !كردم ـ با محمد آقا عوضش
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 گردان سمت زد و سر موتور را به لبخندي بسيجي

 همه كرد. به ليغاتتب را مسؤول چرخاند. بعد مناسداهلل

 :گفتمي

 .است . پسر خوبيماست آقامحمد مكّبر مسجد محل ـ اين

 :گفتممي هم من

 ، اختيار داريد.ـ حاجي

 گفتند:ها ميبچه

خاطر تو  همه اين برادر حسن ـ محمد، چكار كردي

 خواهد؟رامي

 كرد. خيليمي مسؤوليت احساس من به نسبت حسن

 اجازه داشتم . دوستنداشتم خوبي احساس بود. اما منممواظب

 در عمليات ديگران و همراه بگيرم دست داد تااسلحهمي

نحو  را به كار تبليغات بهتر است گفت. اما اوميكنم شركت

 دارد. زماني يك هر كاري گفت. اوميبدهم انجام احسن

 :اصرار مرا ديد، گفت تي، وقپنج كربالي در عمليات

 ـ باشد.

و هر جا  نخورم جنب از كنار دستش كه گذاشت اما شرط

 .رفتم و همراهش كردم قبول . با خوشحالي،با او برومرفت
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. داشتم عجيبي ي. دلشورهرفتم، با او ميرفتهر جا مي

. از بودم شده نزديك مقدم خط به همه اين بار بود كهاولين

 براي ماناز همرزمان بعضي كه ، ديدمرد شديمكه مين ميادين

، شده قطع اند و با پاهايرفته مين معبر را بازكنند، روي كه اين

بود و مرا  مواظبم راه در طول اند.حسننشسته زمين روي

 سعي بيشتر حاال من . البتهچطور جلوبروم كرد كهمي راهنمايي

 .نكنم او را گم كه داشتم

چطور  دانماما نمي نكنم او را گم بودم مراقب تا صبح شب

. با نكردم ، پيدايش. هر جا گشتمكردم او را گم صبح شدكه

تا  آمده پيش حاال فرصتي كردم . احساسها جلورفتمبچه

 هاي. تانكداشتمرا ن روز قبل يدلشوره وليرفتم . پيشبجنگم

خود را  كمآمدند. بايد كممي پيش پيوستهكه ديديمرا مي دشمن

ها و زن.جيدر كنار آر.پي . منرسانديمميبعدي خاكريزهاي به

 .رفتممي شانهمراه اما داشتم نداشتم .اسلحهتيراندازها بودمتك

متر بود و  نيم خاكريز فقط بلندي كه رسيديم جايي به

را باال برد.  ها سرشاز بچه يكي . يكدفعهرفتيمخيز ميبايدسينه

ايجاد كرد.  گوشش پهلوي رد شد و شكافي از كنار سرشتيري

 :و كشيدم اورا گرفتم دست
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 ؟كنيـ چكار مي

 :گذاشت سرش بريدگي را روي دستش

 .شدم ـ زخمي

 .نيست ، چيز مهمينباش ـ نگران

و سر او با باند  را در آوردم اوليه هايكمك پشتياز كوله

 . حسيبرگشتم و دوباره بردم خاكريز عقب .او را بهبستم

. كنم كمك نيروهايمان به توانممي بود كه شدهزنده درونم

 دانستم. ميفكر كنم پيشروي تنها به بود كهشده باعث همين

 كرد.مي ، حتمًا توبيخمامجلو رفته همهفهميد اينمي اگر حسن

 .جيآر.پي . ديدمشديم ها وارد سنگرياز بچه با يكي

 گلوله چشمانم جلوي . يكدفعهديوار سنگر فرو رفتهداخل

و ديگر  سنگر انداختم بيرون منفجر شد. خود را به.جيآر.پي

 بودند.  برده عقب ، بهبودم بيهوش شد. مرا كهچه نفهميدم

. هستم صحرايي در درمانگاه ، ديدمباز كردم كه چشم

 جواب . كسيرا گرفتم برادر حسن ها، سراغازبسيجي

. شهيد شده عمليات در همان فهميدم كه داد. تا ايننميدرستي

از  قبل ، برادر حسنگفتمي خودمان گردان هايازبچه يكي

 .امشهيد شده من كه كردهفكرمي تشهاد
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از  ايگوشه هر كدام ها خستهبود. بچه رسيده از راه شب

، كردممي هر كاري من بود. ولي برده شانخواب چادرفرماندهي

 ، متوجهخوردممي غلت در جايم طور كهبرد. هميننميخوابم

 . وقتيچادر رفت بيرون از جا بلند شد و به كه دمشحسن

 شدم كرد. متوجهمي چكه از سر انگشتانش ،آببرگشت دوباره

كشيد و ايستاد  را پايين هايش. آستينوضو رفتهگرفتن براي كه

كرد. با خدا راز و نياز مي .جور خاصينماز شب براي
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 جيزي يا از خدا با التماسريزدو گومي اشك كه ديدمشمي

 :گفته حسنكه بودم خواهد. از محمد شنيدهمي

 نيست چيزي تواند بدهد و آن مرا تنها خدا ميـ حق

 .جزشهادت

tدعا  زير لب برد. حسننمي خوابم

 كرد.ميگريه آرامي خواند و بهمي

و  كردم . سالميد شدمبود. از جا بلن نزديك نماز صبح

 :گفتم

 آقا. ، حسنحالت ـ خوشا به

كرد  پاك دست بود، با كف خيس از اشك را كه صورتش

 :وگفت

 !بخوابي نگذاشتم من ـ نگو كه

 برد.نمي خوابم بابا، خودم ـ نه

 نماز بيدار شدند. نماز را كه ها برايبچه يكييكي

 كارهاي ديگر به خوابيدند و بعضي رهها دوبا،بعضيخوانديم

را  هايشپوتين ، يكينوشتمي نامه پرداختند. يكينشده انجام

 عاشق خواند و... حسنمي كتاب ديگري زد،آنمي واكس

كرد. مي ترغيب كتاب خواندن ها را بهبچهبود. هميشه مطالعه
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، هر حال آورد. بهمي كتاب ، برايشانرفتميمرخصي هر بار به

 شد. كاري مشغولبعد از نماز، هر كسي

. نشستيم دور آن و همه كرديم را پهن ، سفرهصبحانه وقت

 :، گفتصبحانه بعداز خوردن

 .كنم تعريف را برايتان خوابم خواهمـ مي

 را داخل چاي از جا بلند نشد. محمد، سيني كسي

 و يك ، پالستيكيسيني درون هاياستكان ي. همهگذاشتسفره

او  دهان به داد. همه را قورت دهانش آب بودند. حسنشكل

 :. گفتبوديمزده زل

 .را ديدم برادرم خواب ـ ديشب

 كه داشته برادر كوچكتر از خودش يك حسن دانستممي

 داد: طور ادامهاين . حسنشهيدشده

آمد و  . او مرا صدا زد. نزديكمرا ديدم درمبرا ـ خواب

كجا  او گفتم . بهبروم همراهش خواست. ميراگرفت دستم

بيا. با او  ، با منخوب جاي يك . گفتمراببري خواهيمي

ديوار  ، ديدمرسيديم باغ وسط به .وقتيباغ يك . مرا برد بهرفتم

 ديوار چرا وسط اين . گفتمشده كشيدهرويمان رو به كوتاهي

 خيلي ديوارش ! گفتمكنيمي چقدرسئوال ؟ گفتاست باغ
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ديوار  طرف اين پريد. گفت از آنراحتي شود به، مياست كوتاه

 . گفتمآشناست امهمسايه ،چوناست . ديوار كوتاهاست من باغ

را  . دستشتو است مال باغطرف آن ؟ گفتكيست اتهمسايه

 ببرد.باغ طرف آن دراز كرد تا مرا به سمتم به

 :گفت بودند. حسن ها ساكتبچه

 .شومشهيد مي عمليات در اين كه هستم مطمئن ـ من

 :گفت من به كرد و خطاب مكثي

 همراه خواهممي با شما باشد. من گردان ـ هدايت

 .هابرومبسيجي

 :گفتم

 ، منندارد. در ثاني تعبيري چنين خواب ـ اواًل اين

 .تو را بگيرم جايتوانمنمي

 :كرد و گفت ايخنده

 .كردمپيشنهاد نمي اتبه باش ، مطمئنتوانستيـ اگر نمي

 كمرش ، بهرزمنده يك رسيد، مثل كه روز عمليات

 :و گفتم رفتم شسمت . بهگرفت دست به و اسلحه بستمهمات

 ؟كني، چكار ميـ مؤمن

 .چكار كنم خواهممي كه گفتم اتبه كردمـ فكر مي
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ها بچه ، جانتوست دست . گردانايتو فرمانده ـ ولي

 .توستدست

 .اي. حاال تو فرماندهتو سپردم را دست گردان كه ـ اما من

 .نكردم لقبو كه من ولي ، تو سپرديـ درسته

 ـ چرا؟

 !ايتو فرمانده ـ چون

بودند،  نگرانش كه ها همدو تا از بچه نزد. يكي حرفي

 كند. ناچار قبول را فرماندهي گردان خودش اصراركردند كه

 حتي خواستم. نمياو باشم مراقب قدم به قدم كردمكرد. سعي

شور  بدجوري . دلمشوم و از او غافل بگذارم تنهايشلحظه يك

 زد.مي

. افتاديم راه از همه اول و حسن شد، من شروع كه عمليات

آمدند. بايد سر مي افراد از پشت يو بقيه رفتيمماجلو جلو مي

بود؛  و شل ، پر از گلكانال . انتهايكرديمعبور مي ابتدا ازكانال

ها از . عراقيرفتفرو مي در گل ساق يپاتا نيمه كه طوري

جلو  سختي ها به. بچهكانال بودند داخل بستهكنار خاكريز، آب

 .رفتيممي ها پيشآن همراه به همو حسن رفتند. منمي
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 مهتابي شب . يكگذشتهوا مي از تاريكي چند ساعتي

 .كرديممي ، حركتمهتاب در روشنايي راحتي بود. به وروشن

 و پرسيد: برگشت لحظه يكحسن

 ؟چند است ـ ساعت

، زير نور ساعت طاليي هاي. عقربهانداختم ساعتم به نگاهي

 درخشيدند.ميماه

 .كم ربع ، يكـ ده

 :گفت آرامي با صداي

 .برسيم مقدم خط به صبح از طلوع ـ بايد قبل

 :فتم. گكانال باالي را رفت از راه بخشي

 ؟كنيمي خطرناك ـ چرا كارهاي

 :را نداد. گفتم جوابم

 .ـ بيا پايين

 :كرد و گفت من به نگاهي

 هر آن نيايند. ممكنه كانال ها رويبچه باش ـ مواظب

 كنند. هاتيراندازيعراقي

 : گفتم دلم توي

 برد!نمي خوابت چرا خودت ، پسبلدي الاليي ـ تو كه
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 كرد: . نگاهمنگفتم اما

 .دلخوري من از دست كه اين ؟ مثلـ چيه

 !شهيد بشوي كردي تو انگار هوس ، وليـ نه

 خنديد.

 ؟ـ از كجا فهميدي

 :. گفتكردم نگاهش

 ندارد. آفت بم ، بادمجانـ نترس

بود. چند سنگر را  رفته پيش فاو بصره يتا جاده گردان

 :آمد، گفتسر ما مي پشت . توانا كهفتيمها گرازعراقي

 فتح مناطق از سنگرها بماند تا ما به يكي توي حسن ـ بهتره

 .ببريم ها مهماتبچه و براي بزنيم سريشده

 :گفتم حسن به

، توانيممي كه جاييها تا آنبچه و توانا براي ـ بگذار من

 .ببريممهمات

و  ها خبر بگيرد. منجا از بچه از همان سيمكرد با بي قبول

 سنگر بود. پرسيد: داخل ، حسنبرگشتيم . وقتيرفتيم توانا باهم

 خبر؟ ـ چه

 :. گفتمشني هايگوني به داديم و تكيه نشستيم



 

68 

 ها مستقر شدند.ـ بچه

از جا  هم . منرفت داد و از سنگر بيرون را تكان سرش

 خاك روي و با پايش ايستاده . ديدمرفتم دنبالشو  بلندشدم

 :كشد. گفتمميخط

 .افتاده ـ اتفاقي

 .نيست ! طوريـ نه

 ؟ها گرفتياز بچه ـ خبري

 اند و موقعيتكرده پيشروي ها خوببچه ! الحمدهللـ آره

 دارند.خوبي

 ؟چرا ناراحتي ـ پس

 .نيست ـ طوري

 د:را صدا ز چيبيسيم

 .برويم سنگر فرماندهي ـ بايد به

چكار  كه ماندم و واج هاج افتاد. من با او راه معطلي بدون

 .بايدبكنم

تنها برود و  چرا گذاشتم گفتم . با خودمگذشت ساعتي يك

. كردم نگاه ساعتم زد. بهشور مي . دلمبودم با او رفتهكاش
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. با برگشت تنها و هراسان يچچهاربعدازظهر بود. بيسيم

 :پرسيدمنگراني

 ؟شده ـ چي

 شهيد شد. ـ برادر انفرادي

 چشمانم . دنيا پيشگذاشتم سرم روي دست آهسته

 بود. وتار شده خاكستري

 


