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مقدمه ناشر 

جنگ تحميلي 8 ساله اي كه در ميانه سال 1359 با حمايت همه جانبه دنياي استكبار 
و س��ردمداران جاهليت قرن بيس��تم منطقه خاور ميانه به جمهوري اسالمي نوپاي ايران 
تحميل شد، در كنار خسارات سنگين مادي و معنوي، موجد فرهنگي برخاسته از ايمان و 
اراده و اخالص مردان مجاهدي شد كه براي هميشه بر تارك فرهنگ و تمدن ايران اسالمي 
خواهد درخشيد؛ فرهنگ ارزشي دفاع مقدس و  ايثار و شهادت. همان كه توصيه هاي اكيد 
رهبر فرزانه انقالب اسالمي و همه دلسوزان و آينده نگران جامعه بر لزوم پاسداشت و ترويج 

آن داللت دارد.
براي تثبيت و ترويج اين ميراث گرانبها راهكار هاي مختلفي مطرح شده است. برگزاري 
يادواره هاي شهدا، تجليل از فرماندهان دوران دفاع مقدس، گرد همايي هايي براي شنيدن 
خاطرات رزمندگان و پيشكسوتان جهاد و شهادت، توليد فيلم  و اجراي تئاتر و برنامه هاي 
راديويي و ... از آن جمله  اس��ت؛ اما بيش��تر تالش هايي كه در اين حوزه صورت مي گيرد، 
عالوه برآنكه جنبه شفاهي دارد، جامعه هدف آن نسل فعلي است. اين مهم اگرچه امري 
ضروري است، اما به دليل خاصيت اغلب شفاهي آن از تاثيرگذاري الزم و طوالني مدت براي 

تثبيت آموزه هاي دفاع مقدس به عنوان يك فرهنگ برخوردار نيست. 
نگاهي به تاريخ فرهنگ ها وتمدن هاي مختلف نش��ان  مي دهد كه آنچه باعث پايايي 
ارزش هاي اجتماعي و تبديل شدن آن به فرهنگ و تمدن شده است، رابطه مستقيمي با 
مكتوب شدن ارزش هاي جامعه دارد. فرهنگ غني ايثار و شهادت و انتقال آن به نسل هاي 
آينده نيز براي ماندگاري و مصون ماندن از تحريف بايد به صورت مكتوب و در قالب كتاب 



براي نسل حاضر و نسل هاي آينده درآيد تا امر تثبيت و ترويج آن تحقق پذيرد.
نشرستاره ها كه با هدف تثبيت و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و حفظ ميراث گرانقدر 
ارزش هاي دوران دفاع مقدس شكل گرفته است، به سهم خود تالش نموده تا اندكي از اين 
بس��يار را در قالب گونه هاي مختلف ادبي در اختيار عالقه مندان به اين حوزه مهم ارزشي 
قرار دهد. تاليف صدها عنوان كتاب در قالب هاي خاطره، داس��تان كوتاه، خاطره داس��تان، 
داستان هاي نيمه بلند، رمان، شعر و كتاب كودك در نشر ستاره ها، بر پايه تجربيات، آثار و 

خاطرات رزمندگان خراساني و با همين هدف صورت گرفته است.
يكي از گونه هاي ادبي مورد توجه در نشر ستاره ها، روايت زندگي فرماندهان  پرشمار 
شهيد خراس��اني، كه هريك آينه تمام نماي انسان مومن مجاهد و بنده صالح خدايند، در 
قالب مجموعه »قصه س��رداران« است كه بسته به محتواي پرونده جمع آوري شده درباره 
هرفرمانده ش��هيد و تش��خيص كارگروه هاي تخصصي ادبيات، در يكي از قالب هاي ادبي 

تدوين و منتشر مي شود.
دراثر حاضر كه بر اساس زندگي سردار شهيد محمد سبزيكار حقيقي، فرمانده گردان 
ادوات لشكر 5 نصر و در قالب رمان نگارش يافته است، تالش شده است با استفاده از منابع 
در دسترس و به صورت برداشت آزاد، مجاهدت اين سردار شهيد خراساني در ميدان نبرد 
و نوع رفتار او با اطرافيان، فضاي عمومي  جامعه،  و دلمش��غولي هاي خانواده يك رزمنده 
دفاع مقدس  به تصوير كشيده شود. بديهي است كه با توجه به گونه ادبي در نظر گرفته شده 
براي اين كتاب يعني قالب رمان، به خصوص در بخش هايي كه رابطه مستقيمي با زندگي 

قهرمان داستان ندارد بيشتر بر قوه تخيل نويسنده تكيه شده است.
نش��ر ستاره ها، نقطه نظرات خوانندگان فهيم، به خصوص خانواده معظم و نزديكان و 
همرزمان شهدا و اصحاب فكر و قلم را براي انجام هرچه بهتر رسالت مقدس خويش ارج 
مي نهد و اميدوار است كه عالقه مندان به ترويج فرهنگ ايثار و شهادت،  انتقادات سازنده و 

پيشنهادات راهگشاي خويش را از ما دريغ ندارند.
نشر ستاره ها



فصل اول
بمب دست ساز



سكوت وهم آميز آبراه هورالعظيم را تنها صدای جيرجيرك نشسته بر روی نيزار 
می شكس��ت؛ و بعد، فقط غبار صبحگاهی بود و سكوت نيزار. شايد اگر كمی دقت 
می كردی صدای خفه تلپ تلپ برخورد جسمی بر روی آب كه خبر از عبور قايقي از 

آبراه مجاور می داد هم به گوش می رسيد.
محمد چش��مانش را به روبه رو دوخته بود و تالش داش��ت تا چيزی از جلوی 
نظرش رد نش��ود. پشت سر محمد، دوس��تانش درحالی كه هركدام نگاه به سمتی 
داش��تند، ديده می شدند. قايق داش��ت برای نيروهای جلو مهمات حمل می كرد، 
به خاطر همين هم صبح زود راه افتاده بودند تا هر چه سريع تر به بچه های جلو به 

قول خودشان سوخت برسانند. 
محمد نگاهی به عقب انداخت. تا آنجا كه چشم كار می كرد فقط نيزار به چشم 
می خورد و آب. بعد از عبورشان به روی آبراه تنها شياری به وجود می آمد و بعد ازآن 
ديگر هيچ... نيزارهای اطرافشان درآن سكوت صبحگاهی، وهم آميز جلوه می كرد و 
توی دل آدم را خالی می كرد. حس می كردی كه البه الی نی های درهم تنيده هزاران 
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چشم بدرقه ات می كند.
محمد همان طور كه نگاهش را به جلو دوخته بود و با دس��ت سالمش آرام آرام 

دست از كار افتاده اش را نوازش می كرد، با خود زمزمه كرد:
- جای علي اكبر خالی... چقدر عاشق اين طور ماموريت ها بود، انگار نافش رو تنها 

برای ماجراجويی بريده بودند.
با به يادآوردن علي اكبر، آهي عميق سينه اش را خراش داد و نگاهش به قطره 
اش��كی مهمان شد. مرغ خيالش در آن صبح خاكس��تری رنگ بی اختيار به دوران 
كودكی و جوانی اش برگشت؛ به دورانی كه با علی اكبر دلشان می خواست هر چيز 
جديدی را به نوعی امتحان بكنند، ديگر فرقی نمی كرد كه به خاطر كش��ف رازها، 

احتمال دارد چه باليی سر خودشان بياورند...
***

تا چشم كار می كرد، در آن بيابان برهوت هيچ چيز ديده نمی شد. در آن گرمای سر 
ظهر حتی پرنده هم پر نمی زد، همه ترجيح داده بودند به زير خنكای پنكه ها پناه ببرند. 
ب��ه قول مادرش س��گ رو ه��م م��ی زدی در آن گرما پاي��ش را از خانه بيرون 
نمی گذاشت، فقط كسانی بيرون بودند كه سرشان برای دردسر درد می كرد، درست 

مثل او و علي اكبر...
علي اكبر كمی  س��رش را اين ور و آن ور چرخاند. تا آنجا كه چش��م كار می كرد، 
جنبده ای به چشم نمی خورد. همه جا ساكت و آرام بود و آفتاب نيمروزی به پس 
گردن هايشان كه از گرمای تابستان سياه شده بود، می خورد. علي اكبر پس گردنش 
را خاراند و در همان حال، رويش را به طرف محمد كه با رنگ و روی زرد كنارش 

ايستاده بود، برگرداند و گفت:
- معطل چی هستی؟ آتيش بزن ديگه.

محمد آب دهانش را قورت داد و بريده بريده گفت:
- تو مطمئنی جواب می ده؟
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- آره بابا. صد دفعه ازش پرسيدم، گفت جواب می ده.
- ول��ی اون ك��ه خودش امتحان نكرده، گفته اگ��ه اينا رو با هم مخلوط بكنی، 

درست می شه.
- اِ چقدر لفتش می دی، بيا اين ور بابا!

علي اكبر با س��ِر ش��انه اش محمد را به كناری زد و روی زمين زانو زد. بطری را 
روی خاك ها جابه جا كرد و پارچه روی آن را محكم تر كرد، در همان دم كبريت را 
از جيبش درآورد. محمد بی اختيار گامی  به عقب گذاشت... علي اكبر چوب كبريت 

را به روی جعبه اش كشيد... فِسی كرد و خاموش شد.
- اَه وامونده...!

- دست هات خيس شده، خشك كن.
علي اكبر نگاهی به دس��ت هايش انداخت. محمد راست می گفت، كف دستش 
خيس عرق بود. با اينكه تالش می كرد خودش را بی تفاوت نش��ان بدهد، اما او هم 
ته دلش ترس��يده بود... ولی خب كاری بود كه دوتايی ش��روع كرده بودند و بايد تا 

آخرش می رفتند.
- بروعقب.

ب��ه محمد اخطار داد. محمد بازهم عقب تر رفت... اين بار چوب كبريت ش��عله 
كشيد و گرفت. نخي  كه از بطری بيرون آمده و از پارچه رد شده بود آتش گرفت. 

سر بطری را با پارچه سفت كرده بودند تا فرصتی برای فرار داشته باشند.
- بدو محمد!

علي اكبر اين را گفت و خودش شلنگ تخته با چند گام بلند از محمد جلو افتاد. 
محمد پشت سرش دويد. خودشان را پشت تلی كوچيك از خاك انداختند و منتظر 

شدند، دقيقه ای گذشت... صدايی شنيده نشد.
- چرا منفجر نشد؟ا

علي اكبر ابرويی باال انداخت و جواب داد:
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- نمی دونم. پسره گفت اين مدلی بهتر جواب می ده...
بعد در حالی كه چانه اش را می خاراند، ابروهايش را درهم گره زد. هميشه عادتش 
بود، موقعی كه فكر می كرد، بی اختيار چانه اش را می خاراند و ابروهای س��ياهش را 

به هم می كشيد.
- مي گم علی، نكنه يه جايی اشتباه كرديم؟

- ها؟ نه بابا! خوبه ديدی دو سه دفعه همه چی رو از اول با هم نگا ه كرديم.
- خب پس چی!

علي اكبر جوابی نداد، آرام س��رش را كمی  از تل خاك باال آورد. در همان حال 
محمد احساس كرد چيزی شبيه به فش فش مار شنيد. سر علي اكبر كامال از خاك 

باالتر آمده بود.
- مواظب باش.

علي اكبر با شنيدن صدای محمد سرش را دزديد. در همان حال جسمی  شعله ور 
دقيقا از بيخ گوش علي اكبر رد شد. آن قدر نزديك بود كه كمی  از نرمه گوش او را 

هم سوزاند.
- آخ.

علي اكبر با فش��ار دس��ت محمد به روی او افتاد. برای لحظه ای هيچ كدام حتی 
نفس هم نكشيدند. بعد از چند دقيقه محمد تكانی به خودش داد. علي اكبر چون 

كيسه آردی به يك سو افتاد.
- علی؟!

محمد وحشت زده به طرف علي اكبر خم شد. چشمان او نيمه باز بود.
- علی؟!

محمد احساس كرد االن است كه از ترس باال بياورد. اشك به چشمانش نيش 
زد.

- نترس زنده ام.
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با شنيدن صدای او، محمد نفس حبس شده اش را با پوفی بيرون فرستاد.
- لعنتی فكر كردم مردی...

علي اكبر همان طور كه روی زمين می نشست، تبسمی كرد و با لودگی گفت:
- نه داداش، حاجی ت هنوز حاالحاالها قصد مردن نداره...جوش نزن.

- زهرمار! داشتم سكته می كردم...گفتم بيا، ديگه بايد جواب دايی رو چی بدم؟!
علي اكبر درحالی كه خاك های لباس��ش را می تكاند، از روی زمين برخاس��ت و 

روبه محمد گفت:
- به دايی جانتان می گفتی پسرت جانش رو در راه علم فدا كرد...فهميدی؟علم!

- برو بابا تو هم...سنگكوب كردم.
محمد به تبعيت از او از زمين بلند شد و در حالی كه به رد رفته بطری شعله ور 

نگاه می كرد، گفت:
- اما خودمونيم  ها، عجب ُگری گرفته بود.

- آره، جون می ده باهاش حال اين گاردی ها رو بگيری.
محمد نگاهش را به سمت او برگرداند و گفت:

- حاال چيكار كنيم؟
علي اكبر لب هايش را به هم فشرد و در حالی كه چشمانش را ريز می كرد، جواب داد:

- هيچی، سر فرصت چند تا از اينا درست می كنيم.
- كجا؟

- خونه ما.
- خونه شما؟!

- ها، تو زيرزمين...كسی اونجا نمی ره.
- زن دايی چی؟

- مادرم؟ نه بابا، اون به خاطر پادردش سال به سال هم به زيرزمين سر نمی زنه...
- دايی...
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- بابام؟ اون كه زوِد زود، نصف شب می ياد خونه، كی وقت می كنه؟
محمد درحالی كه شانه به شانه علي اكبر راه می افتاد، شانه ای باال انداخت و گفت:

- می خوای به بقيه هم بگی؟
علي اكبر نگاهی به دور و بر انداخت و در همان حال گفت:

- نمی دونم... بذار ببينم رامين اينا چيكار كردند... بعدا يه كاريش می كنيم.
محمد در حالی كه لپ هايش را باد می انداخت، خنديد و گفت:

- اوه پسر! چی می شه وقتی بفهمند كه ما كارمون از اونا بهتر شده...
- آره مخصوصا اين پسره گنده دماغ، احسان...

- آخ چه ديدنی داره قيافه اش...
بعد در حالی كه صدای قهقهه شان بيابان را برداشته بود و پشت سرهم می دويدند، 

به سمت شهر برگشتند.
***

- امشب كسی از خونه بيرون نمی ره.
پدر رو به مادر حرف می زد ولی معلوم بود منظورش به چه كسی است. محمد 
همان طور كه سرگرم باز كردن پيچ های راديوی كهنه منزل بود، سرش را بيشتر خم 

كرد تا كسی لبخندش را نبيند. 
اين عادت پدر بود، هر وقت می خواس��ت س��ر او تش��ر بزند، مادرش را سپر بال 
می ك��رد و رو به او حرفش را می زد. امش��ب هم می دانس��ت با اينك��ه دارد با اين 
پسرك آرامش اتمام حجت می كند، ولی به نيمه شب نرسيده با آن پسر دايی پرشر 

و شورش، تنها جايی كه نيستند، رختخواب خودشان است.
تقريبا از وقتی شهرها شلوغ شده بود، او با علي اكبر و پسرهای اللهياری هرشب تو 
يك ساعت به خصوص، يواشكی از خانه بيرون می زدند تا در كوچه پس كوچه های شهر، 
روی ديوارها و درهای منازل شعار بنويسند و اعالميه های امام خميني راكه از پيشنماز 
مس��جد می گرفتند، داخل خانه ها بيندازند. هميش��ه چهار نفری با هم بودند. دو نفر 
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اعالميه پخش می كردند، دو نفر بعدی مواظب بودند كه يك وقت سر و كله سربازان 
پيدا نش��ود... هرچند اگر هم اين اتفاق می افتاد، مش��كلی نبود چون خيلی از خانه ها 

درشان به قولی از سر تصادف باز بود و داالن همه شان پذيرای آدم هايی نظيرآن ها.
يك شب نزديك بود تو يك كوچه بن بست گير بيفتند. به هر طرف نگاه كردند 
هيچ راه فراری پيدا نكردند، سايه لرزان سربازان گارد كم كم داشت از انتهای كوچه 
ديده می ش��د. هر چهار نفرشان رنگ صورتشان مثل ميت شده بود. دست و پايشان 
را گم كرده و نمی دانستند بايد چيكار كنند، حتی علي اكبر خونسرد هم خودش را 

باخته بود. 
يكی از پسرهای اللهياری كه ديگر چيزی نمانده بود بزند زير گريه... محمد هم 
احس��اس كرد االن است كه از شدت ترس باال بياورد... ناگهان از ته كوچه دری باز 
شد و پيرمردی آرام به بيرون سرك كشيد و با ديدن آن ها با دست اشاره كرد تا به 

آنجا پناه ببرند. 
پسرها ازخداخواسته به سرعت خودشان را به پيرمرد رساندند و با وارد شدنشان، 
پيرمرد در را بست. تازه در بسته شده بود كه صدای سربازها كه داخل كوچه شده 
بودند، شنيده شد. مي شد گفت داد  و  بيداد فرمانده شان كه كوچه را خالی ديد، تا 
چند خانه آن ورتر هم می رفت. چشمانشان به تاريكی كه عادت كرد، متوجه شدند 
تقريبا نزديك هفت هش��ت نفر ديگر هم تو داالن در كناری نشس��ته اند و گوش به 

صداهای بيرون دارند تا اوضاع آرام بشود.
پدر، نگران امنيت بچه ها بود؛ اين  را می شد در جای جای حرف هايش احساس 
كرد. او می دانست ماموران شاه با كسی شوخی ندارند و با بهانه يا بدون بهانه، هركسی 
را ك��ه گير می آورند، گرفته و با خود می برند و به  قول معروف ديگر حسابش��ان با 
كرام الكاتبين است. تو محله شان دو سه نفری همين طوری گير سربازان گارد افتاده 
بودند و ديگر هيچ كس از آن ها خبری نداشت، رفت وآمد پدر و مادرهايشان هم برای 

اطالع از سرنوشت بچه هايشان به هيچ جايی نرسيده بود.
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دو س��ه باری هم كه خانواده دايی برای شب نش��ينی- كه خيلی كم به خاطر 
حكومت نظامی  پيش می آمد- به خانه آن ها آمده بودند، به پس��رها گوش��زد كرده 
بودند كه در رفت وآمد هايشان مواظب خطرات احتمالی باشند و هر بار هم محمد و 

علي اكبر تنها سری تكان داده و قول داده بودند، اما از عمل خبري نبود.
بمب های دستی كه درست كرده بودند حاال خيلی به درد می خورد. روزی نبود 
كه از كنار درختی يا در پناه ماشينی آن ها را به طرف ماشين های پليس و گارد پرت 

نكنند و آن ها را از كار نيندازند.
رژيم شاهنشاهی داشت آخرين نفس های خود را می كشيد. ديگر عوض شدن 
پی درپی نخست وزيرها نمی توانست جوابگوی جوش و خروش مردم باشد. اين طناب 

پوسيده ديگر استقامتی نداشت برای ماندن...
رفتن شاه يا به قول مردم فرار شاه، تير خالص را بر پيكر رژيم فاسد نواخت و 
پايه های از بن ويران ش��ده سلطنت را به نابودی كشاند. چيزی از فرار شاه نگذشته 
بود كه زمزمه آمدن امام خمينی كش��ور را يكپارچه ش��ور ونشاط كرد. عاقبت هم 
بعد از سال ها تبعيد، امام خمينی با استقبال پرشور مردم پا به خاك وطن گذاشت.
محم��د و علي اكبر همراه با اعضای خان��واده، ورود امام را از تلويزيون تماش��ا 
می كردند و با نشان دادن هر لحظه از ورود، فرياد شادي آن ها به هوا بلند می شد. 
در لحظه ای كه تلويزيون پياده ش��دن امام را از تلويزيون نشان داد،  علي اكبر چنان 
پش��تك وارويي زد كه پايش به آجيل خوری قديم��ي مادر گير كرد و آجيل خوری 

چينی چند تكه شد. 
برای يك دقيقه همه فقط به مادر نگاه كردند. همه می دانستند كه اين ظرف، 
چقدر برای او عزيز است. علي اكبر با رنگ  و  روی پريده، بريده بريده عذرخواهی كرد. 

مادر همان طوركه تكه های چينی را از روی زمين جمع می كرد، خنديد و گفت:
- فدای سر امام!

- هورا... 



  18
بدرقه تا مقصد

صدای هورای بلند پسرها تا چند خانه آن ورتر هم طنين انداخت.
با پيروزی انقالب اس��المي، ديگر شايد برای ساعات محدودی می شد محمد را 
در خانه ديد. از همان لحظات اول برای امنيت محله همراه با بقيه پسرهای هم سن 
وسال خودش پايگاه مس��جد را راه اندازی و بسيج را پايه گذاری كردند. توي محله 
ايس��ت  و بازرسی گذاش��ته و مواظب تمام رفت و آمدها بودند. امكان نداشت هيچ 

ماشينی بدون بازرسی از محله رد بشود. 
آن ها عقيده داش��تند به خاطر نوپا بودن نظام، س��تون پنجم تمام سعی اش را 
برای ضربه زدن به انقالب به كار خواهد برد و وظيفه آن هاست كه مراقب و هوشيار 
باشند. حاال خود حاج ابراهيم، پدر محمد هم تفنگ دست می گرفت و پابه پای پسرها 

سراسر شب را كشيك می داد تا كمی  خواب به چشم جوان پسرها برود.
مادر نگران از اين همه شب بيداری آن ها، گاه فالسك چای را پر می كرد و با وجود 
پادردش، آرام آرام به مسجد می آمد و با چای داغ كه به نظر محمد بهترين چای دنيا 
ب��ود، از آن ها پذيرايی می ك��رد و هر بار هم محمد با اعتراض می گفت كه هيچ نيازی 
به آوردن چای با اين پا دردش نيس��ت. از مس��جد به حد كافی به آن ها چای و س��اير 
احتياجات را می رساندند، در ثانی اينجا پر از مرد بود و او اصال دوست نداشت مادرش 
به ميان مردها بيايد. هر بار كه سايه مادر از سر كوچه ديده می شد، محمد با سرعت نور 

خودش را به او می رساند و به نشانه اعتراض، ابروهايش را باال می انداخت و می گفت:
- مادر!

و مادر هم هر بار سری تكان می داد و می گفت: 
- نمی تونم مادر! نمی تونم تو خونه بند بش��م، وقتی تو و اين بچه ها اين طوری 

داريد توی سرما يه لنگه پا نگهبانی می ديد، دلم رضا نمی ده مادر...
و باز محمد لب به هم می فشرد و از همان سركوچه مادر را با قربان صدقه رفتن 
به خانه راهی می كرد و خود به سر كشيكش بازمی گشت و باز شب های بعد، روز  از 

 نو و روزی از نو...



فصل دوم
خالو مراد



خالومراد نگاهی به آس��مان كرد. رگه های خاكستری غروب داشت آرام آرام 
با ابر س��ياه پرباری كه پهنه آس��مان را پر كرده ب��ود، در هم می آميخت و اين 
هم آغوش��ی خبر از بارانی سهمگين می داد. خيلی وقت بود كه بقيه ماهيگيرها 
س��ر قايقش��ان را كج كرده و به س��احل رفته بودند. س��ر راه هم به خالومراد 
هشدار داده بودند كه هر چه زودتر تورش را جمع كند و برگردد، چون آسمان 
بدج��وری امروز بهم ريخته و ترس��ناك جلوه می نمود. خالوم��راد هم در جواب 
س��رش را تكان داده و آن ه��ا را راهی كرده بود. دلش می خواس��ت برگردد اما 
وقتی به س��طل داخل قايق نگاه می كرد و ب��ه غير از تعدادی ماهی ريز و يكی 
دو تا ماهی بزرگ تر چيز ديگری نمی ديد، پای رفتنش ش��ل می ش��د. چاره ای 
نداش��ت. رزق و روزی اش را از دري��ا می گرف��ت و بايد با همي��ن تور كهنه و به 
قول دختركش، جگر زليخايش، ماهی صيد می كرد تا بلكه بتواند گوش��ه ای از 
جهاز دخترش را تهيه كند. می دانس��ت نگاه نگران زنش زيور، هر ش��ب موقع 
برگش��تنش از دريا به آن س��طل است و با خود می انديش��د با چقدر از فروش 
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آن ماهی ه��ا می تواند جوابگوی خانواده داماد باش��د. با اينكه خانواده عموحيدر 
دامادشان، تقريبا از جنس خودشان بود و روزی آن ها هم از دريا گرفته می شد، 
باز هم زيور دلش نمی خواس��ت دختركش را ب��ه قول خودش بدون خنزر پنزر 
به خانه ش��وهر بفرستد؛ و در برابر حرف های مستقيم و غيرمستقيم مادر سليم 
كه می گفت ديگر دير ش��ده و بايد اين دو تا جوان را به س��ر خانه و زندگی شان 

فرستاد، خودش را به كری بزند و وانمود كند كه اصال چيزی نشنيده است.
صفورا هم تابع نظر مادرش بود و دوس��ت نداش��ت فردای روزگار كس��ی از 
قوم   و  خويش داماد برايش چش��م نازك كند و از سبكی جهازش پوزخند بزند. 
مخصوصا اينكه هنوز هم چش��م عمه ي س��ليم به دنبال او بود و دلخور كه چرا 
س��ليم دختر از فاميل نس��تانده و تن ب��ه وصلت به غريبه داده اس��ت، آن هم 
از خانواده ای كه ش��ايد يكی دو پله ازخودش��ان پايين تر بودن��د و هنوز رزق و 

روزی شان را غروب به غروب از دريا می گرفتند.
خالومراد دوباره تور كهنه اش را باال كش��يد. ته تور تنها چند ماهی كوچك 
بودند كه وول می زدند. با ديدن آن ها آهي كشيد و تور را دوباره به دريا انداخت... 
امواج با شدت بيشتری به قايق فرسوده و كهنه فشار می آورد. خالومراد لبش را 
گزيد و سعی كرد تا به هشدار دريا بی توجه باشد. آسمان غريد، اولين قطره های 
درشت باران شروع به باريدن كردند. قايق كوچك بسان پر كاهی داشت بازيچه 

امواج سهمگين می شد.
دريای خش��مگين ديگر سر شوخی نداش��ت. خالومراد تورش را باال كشيد. 
ديگر فرصتی نبود، بايد هر چه زودتر به طرف س��احل برمی گشت. تلوتلوخوران 
تورش را جمع كرد. امواج قايق را به هوا بلند مي كردند. پيرمرد وحشت زده كف 
قايق نشس��ت و دو دس��تش را به لبه های آن گرفت. باران بی رحمانه به س��ر و 
رويش نواخته می شد. چشم هايش را به هم فشرد. همه جا آب بود و آب... اصال 
ساحل ديده نمی شد. انگار آسمان و زمين به هم دوخته شده بودند و از همه جا 
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فقط آب می جوشيد...
خالومراد س��عی كرد قايق كهنه اش را به طرف س��احل برگرداند. اما امواج 
زورمندت��ر بودند. باز هم تالش كرد، اما فايده ای نداش��ت، احس��اس كرد ديگر 
رمق��ی ب��ه تن ندارد،  ام��ا با هر جان كندنی بود، س��ر قايق را به طرف س��احل 

چرخاند. رعد و برق سينه آسمان را شكافت...
زيور همان طور كه باالپوش��ش را به دور خود پيچيده بود، نگران چش��م به 
دريا داش��ت. دقايقی بود كه آسمان ش��روع به باريدن كرده و همه جا را به هم 
ريخته بود. آخرين ماهيگير هم ساعتی پيش به ساحل آمده بود و ديگر تا آنجا 
كه چش��م كار می كرد كسی ديده نمی ش��د. زيور از همان لحظه ای كه ابرهای 
خاكس��تری آبس��تن باران را ديد، دلش به تب و تاب افتاد. می دانس��ت شويش 
تا آخرين لحظه هم دل از دريا نمی كند و س��عی دارد كه با دس��تی پر برگردد. 
اخالقش را می دانس��ت، می دانست مردش نمی خواهد ش��رمنده اهل و عيالش 
باش��د اما حاال دعا می كرد كاش اين بار دس��ت از لجاجت بردارد و جان س��الم 
به در ببرد. می دانس��ت دريا چقدر بی رحم و سنگدل است و برای كسی رحم و 

مروت ندارد.
به صفورا گفته بود كه شام پسرها را بدهد و خودش از خانه بيرون زده بود. 
صفورا پش��ت سرش دويده و باالپوشی را به روی ش��انه های مادر انداخته بود. 
ش��انه های الغر زن درون باالپوش گشاد گم شدند و او درهم پيچيده درون آن، 
پا از خانه بيرون گذاشت و رودررو با باران شد؛ هرچند كه باالپوش هم نتوانست 
او را از گزند قطره های درش��ت باران در امان دارد، اما به هرحال از هيچی بهتر 
بود... كنار يكی از قايق ها، پالستيكی پيدا كرده و آن را به سرش كشيد تا كمتر 
خيس ش��ود. اما پالس��تيك هم نتوانسته بود راه نفوذ آب را بگيرد و او احساس 

می كرد تا مغز سرش سرما رسوخ كرده و يخ زده است.
زي��ور دوباره نگاهش را ب��ه دريا كه اينك به رنگ خاكس��تری در آمده بود، 
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دوخت... تا آنجا كه چش��م كار می كرد، البه الی امواج خروش��ان هيچ نشانی از 
قايق شويش خالومراد ديده نمی شد.

- اينجا چه می كنی همشيره؟
زيور به عقب نگاه كرد. مش محمد بود. دوست گرمابه و گلستان خالومراد... 

با ديدن او بغض زيور شكست.
- مش محمد! خالومراد هنوز از دريا نيامده...

- نيامده؟!
ابروهای سفيد و پرپشت پيرمرد به هم گره خورد، در همان حال كه لبه های 

بارانی بلندش را به هم می كشيد، دوباره تكرار كرد:
- يعنی چه كه نيامده؟ ماهيگيرها به غروب نكشيده، ساحل بودند...

- می دانم مش محمد، می دانم... خودم آمدنشان را ديدم. اما او بينشان نبود. 
سراغش را كه گرفتم، گفتند هنوز به دريا بوده. می ترسم مش محمد، می ترسم. 

او چندان جانی ندارد كه با اين خروش دريا تن به تن شود...
مش محمد دس��تی به ريش سفيد و پرپشتش كشيد و نگران، رد نگاه زيور 
را گرفت. هنوز به دريا كه دم به دم آش��فته تر می ش��د، نگاه می كرد. با خود فكر 
كرد بيچاره حق دارد. او هم می دانس��ت كه اگر خالومراد به دريا باش��د، امكان 
زنده ماندنش خيلی كم اس��ت. مجهزترين قايق ها در برابر اين امواج خشمگين 
نمی توانستند مقاومت كنند، چه برسد به قايق فكسنی و كهنه خالومراد؛ اما در 
برابر بی قراری زن هم نمی توانس��ت بی تفاوت باشد، به خاطر همين در حالی كه 

سعی می كرد كالمش ماليم و دلداری دهنده باشد، نيم تبسمی كرد و گفت:
- نگران نباش همشيره. خالومرداد گرگ بارون ديده است، با بدتر از اينا هم 
دس��ت و پنچه نرم كرده، اين دو س��ه تا موج كه كاری نداره... به دل بد نده، بيا 
برو سر خانه ات. اينجا بمانی بدتر می شه، اين بارون بی پير تا مغز استخوونت رو 
به هم می پيچونه. بيا برو خردينه هات رو از نگرانی در بيار، طفلك ها االن دلشان 
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هزار راه رفته. بيا برو...
زيور در حالی كه باالپوش خيس��ش را بيشتر به خودش می پيچاند، زير لب 

زمزمه كرد:
- صفورا هست، مراقبشانه. 

- صفورا كه يكی بايد باش��ه خودش��و دلداری بده. از اين دختر خردينه چه 
انتظاری داری؟

زيور آهي كشيد و اشك خيزبرداشته بر صورتش را پاك كرد و در حالی كه 
تالش می كرد جلوی بغضش را بگيرد، رو به مش محمد كرد و گفت:

- شما بيا برو... می ترسم سرما بخوری.
مش محمد پالستيك دستش را جابه جا كرد و جواب داد:

- همش��يره تو بيا برو به خانه، منم می رم ب��ه قهوه خانه ببينم می تونم اين 
حيدری رو پيدا كنم...

- او را به چه؟
- قايق او تو اين محله از همه قوی تره... می شه باهاش به دل دريا زد تا شايد 

ردی از خالومراد پيدا كرد.
- نه مش محمد نمی خوام كس��ی را به دردس��ر بندازم... دلم به راه نيست... 
اويم زن و بچه داره، دوس��ت ندارم دم غروبی هول و وال به دل خانه اش بندازم... 

نه مش محمد، دستت درد نكنه...
- هول و وال چيه همشيره... ما بايد هوای هم رو داشته باشيم.

- وای...
- چی شده؟

زيور با عجله جلوتر دويد... درحالی كه با انگش��ت به س��متی اشاره  می كرد، 
داد كشيد:

- اونجا... اونجا يه قايق می بينم.
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مش محمد چش��مانش را ريز كرد و به آن س��مت خيره ش��د... زن راس��ت 
می گفت، س��ياهی كوچكی در البه الی امواج ديده می ش��د. قايق چون پركاهی 

بازيچه دست امواج خروشان بود. زيور فرياد كشيد:
- يا امام حسين!

مش محمد پالس��تيك دستش را انداخت و به س��رعت پشت سر زن دويد. 
هر دو كنار ساحل را گرفته و می دويدند. زيور لحظه ای سكندری خورد و روی 
زمين خيس افتاد. مش محمد به او رسيد و گوشه شالش را چسبيد و زن ناالن 

را بلند كرد. اشك، پهنای صورت زن را پر كرده بود و ضجه می زد:
- يا فاطمه زهرا! به من و بچه هام رحم كن...يا فاطمه زهرا...

قايق اما دمی  از نظر ناپديد ش��د. زيور جيغ كش��يد. مش محمد بلندبلند رو 
به دريا فرياد می كشيد. باد نعره های او را با خود به دريا می كشاند. زيور به زانو 
درآمد و با مش��ت ماسه های خيس را به سرش كوبيد. مش محمد تا زانو به آب 
رفته بود. امواج می خروشيد. دريا پيرمرد را داشت به سوی خود می كشيد. زيور 
از نفس افتاده بود و تنها و بی صدا خودش را با مش��ت می زد. با موج بزرگی كه 

خود را به ساحل كوبيد، قايق دوباره نمايان شد.
- يا خدا!

مش محمد دس��ت هايش را رو به آس��مان بلند كرد. قايق داش��ت به ساحل 
نزديك می ش��د. زيور افتان و خيزان از زمين بلند ش��د. لباس هايش غرق گل و 
الی بود. پابرهنه بود، اصال متوجه نشده بود كه كی صندل هايش از پايش به در 
آمده است. او هم رو به دريا دويد. حال هر دو تا زانو داخل آب بودند. قايق چون 
كودكی بازيگوش گاه نزديك و گاه دور می ش��د. اما آن قدر نزديك شده بود كه 
می شد خالومراد را در آن تشخيص داد. پيرمرد داشت تالش می كرد تا قايق را 
مهار كند. زيور ديوانه وار می گريس��ت. اما اين بار اشك هايش از خوشحالی بود. 
قايق آن قدر نزديك شد كه مش محمد خطر را به جان خريد و خودش را به آب 
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زد و در ميان موج های پرتالطم، رو به قايق شنا كرد. مشخص بود كه خالومراد 
ديگر توانی برای مبارزه ندارد.

مش محمد به س��ختی و نفس زنان به قايق رس��يد و لبه آن را چسبيد. زيور 
بدون توجه به س��ردی آب هنوز همان طور ايس��تاده بود و با لب های بهم فشرده 
نگاه به دو رفيقی داش��ت كه حال داش��تند با كمك همديگر قايق را به س��مت 
س��احل هدايت می كردند. قايق آرام آرام تس��ليم دو مرد شده و داشت به سمت 
س��احل پيش می آم��د. زيور تازه آن وقت بود كه ب��رودت آب را حس كرد و با 

گام هايی كه سنگين شده بود، به عقب برگشت.
با رس��يدن قايق كه می شد گفت ديگر چيزی ازآن باقی نمانده بود، زيور از 
جا كنده ش��د و تلوتلوخوران به طرف قايق رفت. هر دو مرد درون قايق بی حال 
افت��اده بودند، خالومراد با دي��دن زيور لبخند كم جانی زد و درحالی كه س��عی 

می كرد از جا برخيزد، گفت:
- زن، شويت بادمجان بمه، آفت نداره!

زيور همراه با لبخند، بلندبلند شروع به گريستن كرد. 
هوا همچنان می غريد...



فصل سوم
دو راهي



محمد آهسته سرش را باال آورد و نگاهی به دشت روبه رويش انداخت. درآن 
 دل بره��وت به نظرش حت��ی پرنده هم پر نمی زد. با احتي��اط، كمی  تنه اش را 
باال آورد و چشم هايش را در هم كشيد تا بهتر ببيند. اما به غير از سكوت چيزی 
نصيبش نش��د. س��كوت دش��ت، گول زننده بود، اما او می دانست كه در پس هر 
خاكريزی كه اينچنين در س��كوت غرق اس��ت، حداقل چندين نفر از نيروهای 
دش��من پنهان ش��ده اند. بار ديگر نگاه كرد، وقتی مطمئن ش��د چيزی نيست، 
آهسته به پيشروی اش ادامه داد. يادش نمی آمد از چه وقت همان طور سينه خيز 
خودش را جلو كش��يده است. به نظر خودش ساعت ها می آمد. درست از همان 
وقت كه از علي اكبر جدا شد، همان طور گاه سينه خيز و گاه به صورت خميده، 
نصف راه را طی كرده بود. دلش شور علی اكبر را می زد. اگر از هم جدا نمي شدند 
ش��ايد بهتر بود، اما علي اكبر س��ر همان دوراهی اصرار كرد كه راه س��مت چپ 
به طرف نيرو های خودی می رود و او به خاطر يك س��ری نش��انه ها كه به خاطر 
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س��پرده بود، شك نداشت كه راه سمت راست درست است، و دست آخر، وقتی 
هيچ كدام نتوانس��ت ديگری را قانع كند، تصميم گرفتند هركدام راهی را كه به 

نظر درست است بروند؛ و علي اكبر سرخوش به سمت چپ پيچيد.
حال از زمان جدا شدن از او ساعت ها می گذشت و هنوز ردی از نيروی های 
خودی نديده بود. ته دلش به ش��ك و ترديد افتاده بود كه نكند راه سمت چپ 
درست بوده. ش��ب قبل كه از قرارگاه برای شناسايی بيرون آمدند، خيلی طول 
نكش��يد كه به معبر رسيدند، اما حاال انگار ساعت ها بود كه داشت راه می رفت. 
راه كه نه بيشتر آن را سينه خيز آمده بود. دلش حتی شور مين های سر راهش 
را نمی زد. با خودش گفته بود فوقش به قول پس��ردايی كله شقش، سه سوت به 

هوا می پريد.
صدايی توجه اش را جلب كرد. گوش تيز كرد. وزش باد، اصوات را با خودش 
ب��ه ارمغان می آورد. س��عی كرد تمركز كند. با كم��ی  دقت متوجه زمزمه ای كه 
به لهجه خوزس��تانی بود، ش��د. چيزی نمانده بود كه از خوشحالی به هوا بپرد، 
يعنی تقريبا داشت همان كار را هم می كرد كه يادش آمد بايد احتياط كند. در 
آن س��ياهی شب، تش��خيص نيروی خودی ممكن نبود، چه بسا كه با تك تيری 
استقبالش می كردند و تا می آمد ثابت كند عراقی نيست، سينه اش آبكش شده 
بود. بنابراين با احتياط از جا برخاست، دست هايش را بلند كرد و فرياد كشيد:

- خودی ام.
زمزمه خوزس��تانی قطع شد و بالفاصله صداي كش��يدن گلنگدن به گوش 
رس��يد. محمد آهي كش��يد و خدا را ش��كر كرد كه احتياط كرده است. صدايي 

قوی سكوت شب را شكست:
- كی هستی؟

محمد همان طور كه آهسته پيش می آمد، دوباره داد كشيد:
- خودی ام.
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- اسم شب؟!
صدا نزديك تر شده بود، اما تاريكی شب مانع ديد می شد.

- گفتم اسم شب؟
صدا حاال تهديدآميز بود. محمد درنگ نكرد.

- يا حسين!
 آهي كه از سينه مرد روبه رو بيرون آمد، خيال محمد را هم آسوده كرد.

- بيا جلو.
محمد گام هايش را تندتر كرد. نور چراغ قوه چشمش را زد، دستش را حايل 

صورتش كرد.
- تورو خدا مرد، نور رو ببر اون طرف.

- ها بايد ببينمت كی هستی؟
محمد سرش را به عقب كشيد.

- بابا گفتم كه خودی ام. اسم شب رو هم گفتم.
مرد كه گويا خيلی هم مطمئن نبود، با خونس��ردی درحالی كه هنوز داشت 

با نور چراغ قوه اش صورت او را می كاويد، پاسخ داد:
- فرقی نداره. بايد صورتت رو هم ببينم.

بعد از گفتن اين حرف، انگار كه قانع شده باشد، چراغ قوه را خاموش كرد، 
در همان حال هم گفت:

- چيه تك و تنها از ای ور می يای؟
محمد همان طور كه از كنار شانه مرد عبور می كرد، سرسری جواب داد:

- شناسايی بودم.
- تنها؟!

مرد پابه پای او می آمد. با ش��نيدن كلمه تنها، محمد پا سس��ت كرد و رو به 
مرد گفت:
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- راستی به غير از من كسی ديگه هم آمده؟
مرد نوچی كرد. دل محمد فرو ريخت. يا خدا! يعنی علی كجا مانده؟

- از كی سر پستی؟
- يه نيم ساعتی هست.

محمد آرام گرفت. با خود گفت شايد نگهبان قبلی بداند، رو به مرد پرسيد:
- قبل از تو كی بود؟

مرد پابه پا ش��د، كمی  با انگشت چانه اش را خاراند و بعد از كمی  تفكر، انگار 
يادش آمده باشد، با خوشحالی گفت:

- ها يادم آمد... همی  پيرمرد سقای خرمشهری بود.
- كی؟

- خالومراد ديگه... همی كه از خرمشهر آمده... او بود.
- ها. خب پيداش می كنم.

محمد درحالی كه س��ری به نشانه خداحافظی تكان می داد، از مرد دور شد. 
ش��انه های افتاده اش نش��ان از نگراني عميق داش��ت و پاهای خسته اش جسم 
خسته ترش را به زور با خود می برد. دقيقه ای بعد باز سياهی شب بود و مرد كه 

داشت آرام آرام راه رفته را بازمی گشت.
علي اكبرآن ش��ب نه، بلكه فردا با لب های ترك خورده و آماسيده از تشنگی، 
خسته و گرسنه، با پيشانی باد كرده، به قرارگاه رسيد. محمد داخل سنگر مشغول 
تميز كردن تفنگش بود و داش��ت آخرين وس��ايل را هم داخل كوله پش��تی اش 
می چيد. تصميم گرفته بود راه رفته را بازگردد تا بلكه نش��انی از علي اكبر پيدا 
كند. تازه كارش تمام شد بود كه يك نفر با هيجان پتوي ورودی در سنگر را به 
كناری زد و با شدت خودش را به داخل پرت كرد. محمد با تعجب سرش را باال 
گرفت، مصطفی بود. مش��خص بود چنان با ش��تاب دويده كه صورتش يكدست 
ِ سرخ شده بود. با ديدن محمد همان طور كه سعی داشت نفسش را كنترل  سرخ
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كند، با انگشت به بيرون سنگر اشاره كرد و بريده بريده گفت:
- علی... علی... اكبر.

محمد احس��اس كرد قلبش فش��رده ش��د، با خيزی خودش را به طرف او 
كشاند و همان طور كه بازويش را تكان می داد، داد كشيد:

- علی چی؟! چی شده؟ حرف بزن.
مصطفی خنديد. دندان های س��فيد يكدس��تش در ميان صورت س��رخش 

خودنمايی می كرد.
- زنده اس... اومد...

آخرين كلمه مصطفی را محمد نشنيد، با همان اولين كلمه پابرهنه از سنگر 
بيرون جسته بود.

علي اكبر بی حال و با صورتی برافروخته، كنار تانكر آب روی زمين ولو شده و 
داشت به سر وكله اش آب می پاشيد. با ديدن او چشمان محمد به اشك نشست. 

آب دهانش را قورت داد و سعی كرد قيافه عادی به خودش بگيرد.
علي اكبر با ديدن او نيمچه لبخندی زد. محمد اخم هايش را در هم كش��يد 

و با عصبانيت ساختگی، درحالی كه لب هايش را می جويد رو به او داد كشيد:
- لعنتی!

علي اكبر دوباره خنديد، اما خنده اش بيش��تر كش نيامد، معلوم بود كه درد 
دارد. محمد كنارش زانو زد و با مشت به شانه اش كوبيد.

- آخ.
علي اكبر به شانه اش دست كشيد و رو به محمد گفت:

- مومن نزن...شانه ام داغون شده.
- حقت همينه...تا تو باشی لجبازی نكنی.

علي اكب��ر آهي كش��يد و همان طور ك��ه آب را به روی س��رش می ريخت، 
بريده بريده گفت:
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- ای اگه بدونی چه باليی سرم اومد...
محمد رويش را با قهر برگرداند و در همان حال غريد:

- از بس سركشی...
- ها . اما به تجربه اش می ارزيد.

- تجربه!
صدای مصطفی بود كه تازه نفس زنان به آن ها رسيده بود. علي اكبر با ديدن 

او لبخند زد.
- به درد تو می خورد، بايد تو هم اونجا بودی...آخ نمی دونی چه كيفی داد.

محمد س��عی كرد خودش را بی اعتنا نش��ان بده��د بنابراين رويش را حتی 
برنگرداند و سرسختانه تالش كرد تا محل ندهد. علي اكبر خودش را به طرف او 

كشاند و شانه اش را بغل گرفت.
- جاِن محمد قهر نكن، قول می دم بار آخر باشه... قول می دم... قول مردونه.
محمد هنوز هم س��گرمه هايش درهم بود. مصطف��ی كنار آن ها روی زمين 

نشست. تفنگش را الی پايش گذاشت و رو به محمد گفت:
- بابا مرد مومن! قهر نكن بذار تعريف كنه كه باز چه دسته گلی به آب داده.

علي اكبر س��عی كرد با لبخن��دی معصومانه دل محمد را به دس��ت بياورد. 
می دانست دل نازك پس��رعمه اش خيلی هم طاقت قهر ندارد. حدسش درست 
بود، به دقيقه ای نكش��يده، محمد رويش را برگرداند و همان طور كه با انگش��ت 

رو به او تهديد می كرد، گفت:
- فقط...

علی نگذاشت حرفش را ادامه دهد، دست هايش را باال برد و با حالتی شوخ 
گفت:

- تسليم آقا! تسليم.
سپس ادامه داد و گفت كه چه اتفاقی برايش افتاده است.
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- وقتی از تو سوا شدم يه مقدار كه رفتم رسيدم به يه دوراهی ديگه... حالم 
گرفته ش��د... مونده بودم كه چيكار كنم، مثل زمان بچگی با س��كه شانسم رو 

امتحان كردم. خط اومد سمت راست، شير، سمت چپ...
اوه ش��ير اوم��د... دل به دريا زدم و رفتم... هم��ه اش دل دل می كردم زودتر 
برس��م، چون آب قمقمه ام به آخر رس��يده بود و تو اون هوای بدمصب، تشنگی 

رس از گرده ام می كشيد.
نمی دونم ولی فكر كنم يه دو س��ه س��اعتی راه رفتم... معبر كه تموم ش��د، 
رس��يدم به يه خاكريز بزرگ... ديگه ش��ب شده بود. ياعلی گفتم و شروع كردم 
چاردس��ت وپا از خاكريز باالرفتن... مطمئن بودم كه تو سنگر، نيروهای خودی 

هستند. بنابراين خيلی هم احتياط نمی كردم...
علي اكب��ر نگفت كه در همان حال كه از روی خاكريز باال می رفت، ته دلش 
محمد را مسخره می كرد كه حتما االن چطور به خاطر لجبازی، آواره خاكريزها 
ش��ده و به حرف او گوش نكرده كه اگه گوش داده بود، االن ايمن به نيروهای 
خودی رس��يده بودند، ولی در همان حال هم ته دلش دعا می كرد كه خدا كند 

به سالمت به جای امن رسيده باشد. 
هن هن كنان به باالی خاكريز رس��يد. در وهله اول چيزی را تشخيص نداد، 
چون عرق راه ديدش را بسته بود. اما وقتی حالش عادی شد، ازآنچه ديد، تنش 

لرزيد.
داخل س��نگر، عراقی غول پيكری در حالی كه به خاكريز پش��ت سرش تكيه 
زده و پاهايش را هم دراز كرده بود، مش��غول س��يگار كشيدن بود و با بی حالی 
به حلقه های دود خيره ش��ده و فارغ از تمام جريانات دور و برش بود. علي اكبر 
ماتش برد، انگار به تمام بدنش س��يم برق وصل كرده و فلجش كرده بودند. به 
ثانيه نكش��يده، مرد عراقی نگاهش را به طرف او برگرداند. حال هر دو با نگاهی 
خيره به هم چش��م دوخته بودند، زمان انگار متوقف ش��ده بود. هر دو از ديدن 
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هم ش��وكه ش��ده بودند. تفنگ مرد عراق��ي كنارش به ديوار س��نگر تكيه داده 
ش��ده بود. نگاه علي اكبر بی اختيار به تفنگ كش��يده شد، مرد نگاه او را گرفت. 
دست هايش بی اختيار روی زمين به جستجو پرداخت...علي اكبر آهسته خودش 
را عقب كش��يد. مرد كه انگار زبانش به كار افتاده باش��د، داش��ت با زبان عربی 
ناس��زا می گفت، اما آن قدر از ديدن يك ايرانی ترس��يده ب��ود كه فراموش كرد 
تفنگ، درس��ت دم دستش است. جس��تجوی مرد نتيجه داد و سنگی بزرگ به 
زير دستش آمد. س��نگ را برداشت. علي اكبر با ديدن سنگ، خيزی برداشت و 
خود را به عقب پرت كرد، اما دير جنبيد... س��نگ درس��ت به وسط پيشانی اش 

برخورد كرد.
شترق!

علي اكبر حتی درد را هم احساس نكرد، معلق زنان از روی خاكريز به پايين 
پرتاب ش��د. به زمين نرس��يده، بلند شد و مثل ش��صت تير، پا به فرار گذاشت. 

ناسزاهای مرد عراقی بدرقه راهش بود.
فقط وقتی توقف كرد كه ديگر قطرات درشت خون جلوی ديدش را گرفت... 

ايستاد و دستی به پيشانی اش كشيد. كله اش شكاف برداشته بود.
- بی پدر مادر! عجب ضرب دستی داشت.

س��پس همان طور كه غر می زد، زيرپوش��ش را درآورد و به دور پيشانی اش 
بست تا جلوی خونريزی را بگيرد، بعد تلوتلوخوران به راهش ادامه داد و آمد...

به خاطر خونريزی پيشانی اش، يكی دو ساعتی هم از درد بيهوش شده و باز 
به هوش آمده و راهش را پی گرفته بود. تمام ش��ب تا س��پيده صبح را راه رفته 
و دم دمای صبح نيروی های خودی، او را در حالی كه ديگر توانی نداش��ت، كنار 
تانكی سوخته پيدا كرده و به عقب رسانده بودند؛ و به قول خودش حاال زنده و 

سرحال با كله بادكرده در خدمت دوستان بود.
محمد سرش را تكان داد و با نيشخندی به او گفت:



  36
بدرقه تا مقصد

- تو تا باليی سرت نياد آدم نمی شی.
علي اكبر ش��انه های محمد را به خودش فش��رد و در هم��ان حال با محبت 

زمزمه كرد:
- ای قربون دل پسرعمه گلم برم من...

مصطفی رش��ته حرف او را قطع كرد و در همان حال كه از جا بلند می شد، 
با تمسخر گفت:

- حاال اگه دل و قلوه ات تموم شده، بلند شو بريم كه االن وقت ناهاره.
علي اكب��ر درحالی كه با كمك محمد از جا برمی خاس��ت، بلندبلند خنديد و 

گفت:
- من بايد به خاطر  ای حرفت دهن تو رو پر از طال كنم...راس می گه، هيچی 

اندازه ناهار االن نمی چسبه.
محمد در حالی كه تكيه گاه گام های خس��ته پسردايی اش شده بود، همراه با 

او به طرف سنگر رفتند.
كم��ی  دورتر از آن ها، خالومراد در حالی كه داش��ت آخرين پوتين را واكس 
می زد، با اندوهی غريب، دور ش��دن جوان ها را نگاه می كرد، در همان حال هم 

احساس می كرد ته دلش انگار كسی دارد قلبش را در هم می فشرد.
جوانك كم سن و سال كه ديشب با نگرانی از او جويای آمدن پسردايی شده 
بود، عجيب شبيه دامادش سليم بود. ديشب در تاريك روشن هوا وقتی هيكل او 
را ديده بود، برای ثانيه ای دلش لرزيده و چشمانش به اشك نشسته بود. پسرك 
با لحنی كه س��عی داش��ت لرزش آن را پنها ن نگه دارد، از او در مورد نگهبانی 
دو س��اعت پيش پرسيده بود كه آيا متوجه آمدن كسی نشده است و خالومراد 
بعد از كمی حرف، دانست كه جوان نگران دير آمدن پسردايی اش كه شب قبل 
همراه با هم برای شناس��ايی رفته بودند، اس��ت... به او دلداری داده و گفته بود 
كه توكل به خدا كند، انشاءا... اتفاقی نيفتاده است. وقتی نگاه نگران مرد جوان 
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را دي��د، به او گفت كه اگر هم چيزی پيش آمده باش��د بايد آن را حكمت خدا 
دانس��ت، چون تا خدا نخواهد حتی برگی هم از ش��اخه نخواهد افتاد. س��پس 
همان طور كه به جوانك كه با ش��انه های آويخته دور می ش��د نگاه كرده بود، با 
س��وزش در دل با خود انديشده بود، همان طور كه حكمت خدا بود كه عروسی 
دختركش با خون در هم آغشته شود و او به جای حجله عروسي، به سينه سرد 
گور سپرده شود. شايد خدا خواست صبرش را امتحان كند كه خودش با دست 
خودش دخترك نوعروس��ش را با دامادش س��ليم به خاك سپرده بود و آخرين 
بيل خاك را هم به روی دو گور كنار هم ريخته بود. چش��مان خشك ش��ده اش 
اش��كی برای چكيدن نداش��ت، حتی توانی نداش��ت كه غم واندوهش را نشان 
بده��د. تنه��ا غم مال او نبود، درآن روز ش��وم خيلی های ديگ��ر مثل او داغدار 

عزيزان خود شده بودند.
در آن سپيده دم، با اولين شليك تانك همسايه، دانستند كه تمام تهديدهای 
اين چند وقت عراق جدی بوده اس��ت و صدام واقعا تصميم گرفته كه از حد و 
مرز خود خارج ش��ده و به كش��ور ايران كه تازه رخت انقالب به تن كرده بود، 

دست درازی كرده و نهال انقالب را در هم بشكند.
با ش��ليك توپ ها خيلی ها در خون غلتيدن��د. خانواده او هم از اين مصيبت 
جان س��الم به در نبردند. او همان روز برای صي��دی دوباره، آفتاب نزده به دريا 
رفته بود و دربازگشت تنها ويرانه ای به جا مانده از خانه اش را ديده بود. تك تك 
عزيزانش را با دس��ت خود از زير آوار درآورده و به دل خاك س��رد سپرده بود، 
اما وقتی دختركش صفورا را كنار دامادش س��ليم به آغوش خاك س��پرد،  ديگر 
نتوانست قد راس��ت كند. برای دقايقی طوالنی پيكر درهم شكسته و رنجور پاره 
تن��ش را بغل گرفت��ه و از ته دل ضجه زده و ناليده بود. بعد از دقايقی كه خون 
گريس��ته بود، س��پس آخري��ن وداعش را هم ب��ا دختركش ك��رده و او را كنار 

تازه دامادش به خاك تحويل داده بود.
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پيكر زيور را نتوانس��ت بيابد. هر چه با دست هايش خاك ها را زير و رو كرد، 
چي��زی نيافت...كس��انی كه به كمك آمده بودند، پيرمرد را كه هنوز داش��ت با 
س��ماجت پی هم بالينش می گش��ت، از ويرانه خانه اش دور ك��رده و به كناری 
بردن��د، در همان حال هم ب��ه او حالی كردند كه احتماال به خاطر اصابت بمب، 
ديگ��ر چيزی از او باقی نمانده اس��ت، پس ديگر باي��ددل بكند، چون به غير از 
خاكستر چيزی نصيبش نخواهد شد. پيرمرد قامتش تا شده و تا ساعت ها رو به 
ويرانه خانه اش نشسته و حتی پلك هم نزده بود. شايد اگر كمك و ياری همان 
همس��ايه های باقی مانده نبود، او از ش��دت تشنگی و گرس��نگی در خرابه های 
خانه اش مرده بود. اما دست های حمايتگر نگذاشتند كه او بيشتر از اين با ديدن 

ويرانه ها دلش خون بگريد.
در روز هاي اول جنگ، خالومراد شايد تنها با سرمی كه به دستش وصل بود، 
دل به زندگی داد. چون اگر به خودش بود، همان يك چكه آب را هم نمی خورد 
و خالص... ديگر دل خوشی برای زيستن نداشت پس چه بهتر كه او هم به رد 

رفته هايش می رفت.
ش��لوغی روزهای اول جنگ را در بهت گذراند. اما كم كم ديدن جوانك های 
كم سن و سالی كه چفيه به گردن بسته و با دست خالی داشتند جلوی نيروی های 
عراق��ی را می گرفتند، تنش را به لرزه انداخت. با ديدن پيكرهای پاره پاره آن ها 
كه توسط آمبوالنس درب و داغون به بيمارستان می رسيد و هنوز نيامده راهی 

سردخانه می شدند، غم خودش را از ياد برد.
از ج��ا كه برخاس��ت، همگام با نيروهای مردمی  به ياری زخمی ها و ش��هدا 
ش��تافت... آن قدر غرق ش��د كه ديگر يادش رفت خودش هم جزئی ازآن مردم 

مصيبت ديده است.
چه جوان های كم س��ن وسالی را كه به آغوش گرفته و آخرين وصيتشان را 
گوش كرده و در دل خون گريس��ته بود. چه عكس ها و يادگاری هايی را درون 
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چفيه كهنه اش جمع كرده بود تا به خانواده همان جوانك ها برس��اند و دم آخر 
در برابر نگاه های ملتمس آن ها قول داده بود تا آخرين نامه را به دست عزيزی 
برس��اند و چه دردناك با دست هايش چشم های زيبايشان را بسته و آن ها را به 
سردخانه تحويل داده بود تا به زادگاه خود منتقل شوند. با ديدن اين صحنه ها 

ديگر اشكی نداشت تا برای خانواده اش بريزد.
وقتی تحملش با ديدن پيكرهای درهم شكس��ته آن ها به آخر رسيد، پوتين 
كهنه اش را پوشيد و با كلی التماس و درخواست، با آمبوالنسی سوراخ سوراخ شده 
از رگبار گلوله به خط مقدم رفت و سقای لب های تشنه جوانان چفيه به گردن 
شد. حاال مدتی بود كه كسی او را به اسم نمی شناخت، همه می گفتند باباسقا.





فصل چهارم
مرخصي اجباري



علي اكبر دوباره التماس كرد... محمد همان طور كه با جديت هندل می زد حتی 
سعی نكرد سرش را بلند كند.

- تورو خدا! محمد! ضايع بازی در نيار. بذار منم بيام.
محمد دوباره هندل زد، درهمان حال هم گفت:

- نه! نمی شه...
- چرا؟

علي اكبر دوباره پافشاری كرد.
- چرا نداره. يادت رفته دكتر چی گفت؟ سرت ضربه خورده بايد استراحت كنی.

علي اكبر با غيظ، سنگ جلوی پايش را به طرفی پرت كرد و داد كشيد:
- اون فقط يه قلوه سنگ بود... من كه با تيربار سوراخ سوراخ نشدم...

محمد با خونسردی در حالی كه سعی داشت لبخندش را پنهان كند، جواب داد:
- نه... اصال راه نداره...

- خيلی...
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علي اكبر ادامه حرفش را قورت داد و ازموتور فاصله گرفت، در حالی كه با انگشت 
رو به محمد تهديد می كرد، گفت:

- برو! تنها برو... نوبت منم می شه كه تنها برم.
بع��د ازگفتن اين حرف، در حالی كه چفيه اش را دور گردنش محكم می كرد، با 
لب های بهم فش��رده، بدون گفتن حرفی به طرف سنگر مشتركش با محمد رفت. 
آن قدر عصبانی بود كه نگاه محبت آميز محمد را نديد كه با تبسمی كمرنگ، رفتنش 

را می نگريست.
موتور را كه روش��ن كرد، قبل از اينكه به طرف معبر مورد نظر برود، برگشت و 
نگاهی به سنگر انداخت. هيچ كس نبود. اين بار معلوم بود كه علي اكبر واقعا از كوره 
در رفته است. اما چاره ای نداشت. به خاطر وضعيت جسمانی علي اكبر مجبور بود او 
را از اين ماموريت دور نگه دارد. اگرچه او سعی داشت كه با خنده و شوخی، سنگی 
كه به س��ر علي اكبر خورده بودرا ناديده بگيرد، اما شدت ضربه آن قدر بود كه دكتر 
بهداری را نگران كند و او هم اين نگرانی را با محمد هم در ميان بگذارد كه مواظب 
علي اكبر باش��د تا زياد خود را وارد ماجراهای پرسروصدا نكند. باوجود مرخصی كه 
برايش رد كردند، اما او از رفتن سر  باز  زد و به خانه نرفت؛ و اين كارش چقدر باعث 
عصبانيت محمد ش��د. طوری كه تا مدتی چپ و راس��ت، سرش غر می زد و نق نق 
می كرد و حاال هم به خاطر اين نافرمانی او، محمد اسمش را برای شناسايی رد نكرد 
و تا دقايق آخر مورد سرزنش و داد و فرياد علي اكبر قرار گرفت؛ اما برای تنبيه الزم 

بود.
نزديك معبر شده بودند كه محمد دستش را بلند كرد تا بقيه توقف كنند. دو 
موتورسواری كه با او بودند، نزديك شده و ايستادند. عليرضا با ترديد به آن ها نگاه 

كرد.
- چيه ايستادی؟

محمد دس��تش را سايبان چش��مانش كرد و دمی  به افق نگاه كرد، سپس در 
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جواب عليرضا گفت:
- فكر كنم از اين نزديك تر نريم بهتر باشه.

- چرا؟
- احساسم می گه كه اونا همين دوروبر هستند.

عليرضا يك ابرويش را باال برد و با تعجب پرسيد:
- نه بابا! ما ميانبر زديم، امكان نداره كسی مقصد ما رو فهميده باشه.

محمد در حالی كه با دوربين دوباره دقيق تر نگاه می كرد، در جواب فقط تبسم 
كرد و س��رش را تكان داد. عليرضا موتور را روی جك گذاش��ت و ازآن پياده شد و 
درحالی كه روی زمين می نشست، با چفيه دور گردنش را كه خيس عرق بود، پاك 
كرد. مهران به تبعيت از عليرضا موتورش را كمی  دورتر روی جك گذاشت و به كنار 
عليرضا آمد و كنارش نشس��ت. محمد هنوز نشس��ته به روی موتور بود و داشت با 
دوربين به روبه رويش نگاه می كرد. عليرضا كمی آب از قممقه اش نوشيد، در همان 

حال رو به محمد گفت:
- چی شد؟!

محمد پاسخی نداد. دوربين را پايين آورد و موتور را روشن كرد. مهران نيم خيز 
شد. محمد دستش را باال گرفت و گفت:

- شما باشيد، من يه كم جلو می رم و برمی گردم.
و قبل از اينكه منتظر پاسخی از آن ها باشد، نيم گازی داد و در چشم بهم زدنی 
دور ش��د. پشت س��رش ردی از گرد و غبار باقی گذاشت. مهران دوباره روی زمين 

نشست.
هن��وز دقيق��ه ای از رفتن محمد نگذش��ته بود كه عليرضا با ش��نيدن صدايی 

سوت مانند، از جا جست.
- مهران! خمپاره!

مهران تا خواست از جا برخيزد، اصابت خمپاره بر جا ميخكوبش كرد، وحشت زده 
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به عليرضا نگاه كرد. عليرضا از همان جايی كه دراز كشيده بود، نگاهش را به جلو 
دوخته بود. مهران رد نگاهش را گرفت. خمپاره بسيار نزديك محمد خورده بود.

- يا امام حسين!
هردو از جا جس��تند و با نگرانی به س��مت او دويدند. محمد تكان نمی خورد. 

عليرضا با قدم های بلندی كه برداشته بود، زودتر رسيد.
- محمد...

- آخ.
با شنيدن صدای او، هر دو نفسی به آسودگی كشيدند. مهران خم شد تا موتور 

را از روی پای محمد بلند كند كه با شنيدن ناله اش دست نگه داشت.
- آخ...

- چی شده؟
عليرضا زانو زد و به پای او نگاه كرد، از آنچه ديد دلش مورمور شد. جك آهني 

موتور به داخل گوشت پای محمد فرو رفته بود.
- وای.

- چيه؟
مهران به تقليد از عليرضا سرش را خم كرد، اما انگار كسی با مشت به شكمش 

كوبيده باشد، به عقب جست.
- يا خدا!

در همان حال وحشت زده حرفش را پی گرفت:
- علی حاال چيكار كنيم؟

عليرضا با درماندگی به محمد كه سعی داشت خودش را بلند كند، نگاه كرد.
- تكون نخور پسر، بدجوری زخمی  شدی.

محمد در حالی كه سعی داشت ناله اش را پنها ن كند، به زور خنديد و گفت:
- بابا اين كه يه جك ناقابله... هر كی ندونه فكر می كنه خود خمپاره تو پام رفته. 
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دو تايی يه دستی بگيريد و موتور رو تكون بديد.
- ولی...

محمد كمی  خودش را باال كشيد.
- ولی و اما نداره. باالخره بايد كاری بكنيم يا نه؟

مهران با رنگی پريده آهسته كنار دست محمد روی زمين زانو زد و با حالتی از 
روی دلسوزی گفت:

- فكر نمی كنی اگه ما اين جك رو بيرون بكشيم به خونريزی می افتی؟
- تورو خدا مهران! فكر كردی با كی طرف هستی با يه بچه؟!

- خب محمدجان!
- زود باشيد.

روی پيشانی محمد دانه های ريز عرق نشسته بود، عليرضا با نگرانی نگاهی به 
پای محمد انداخت، در همين زمان اندك گوش��ت پا ورم كرده بود. محمد درست 
می گفت، اگر دست دست می كردند، احتمال اينكه نتوانند جك را در بياورند خيلی 
بود، بنابراين رو به مهران كرد و با سر اشاره كرد تا موتور را كمی تكان بدهد. مهران 
كنار پای محمد آمد. آهس��ته كناره های موتور را گرفت و به عليرضا چشم دوخت. 
عليرضا آرام دس��تش را جلو برد و جك را چس��بيد سپس رو به مهران سری تكان 

داد و گفت:
- با شماره من موتور رو تكون بده.

مهران سرش را به نشانه فهميدن تكان داد.
- يك، دو، سه. حاال!

مهران با يك تكان موتور را به عقب كشيد، همزمان با او عليرضا جك را بيرون 
كشيد. صورت محمد به خاكستری گرويد.

خون تمام پای محمد را پر كرد، عليرضا سريع چفيه اش را كشيد و محكم باالی 
زخم بست. در همين حين هم رو به مهران فرياد كشيد:
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- چفيه تو بده!
مهران معطل نكرد. سر محمد آرام به روی سينه اش افتاد.

***
صديقه خانم آخرين برگ س��بزی را هم پاك كرد، بعد همان طور كه دست به 
كمرش گرفته بود، از جا برخاس��ت تا س��ری به آشپزخانه بزند. نزديك ظهر بود و 
چيزی به آمدن دخترها از مدرسه نمانده بود. نگاهی به قابلمه خورشت انداخت، زير 
برنج را هم كم كرد. در يخچال را باز كرد و شيشه آبليمو را برداشت تا كمی  ازآن را 
به قورمه سبزی اضافه كند. با قاشق، غذا را هم زد، همان طور كه از پنجره به بيرون 
نگاه می كرد، بی اختيار آهي عميق از ته دل كشيد. فكرش پيش محمد رفت. دلتنگ 
پس��رش بود، االن س��ه ماه بود كه او را نديده بود. فقط دو بار تلفنی آن  هم خيلی 
كوت��اه با او حرف زده و جويای احوالش ش��ده بود. اما تلفنی حرف زدن كجا جای 
ديدنش را می گرفت؟! حاجی هم نبود. پدر و پسر هركدام به يك جبهه رفته بودند 

و او مانده بود با بچه ها...
حواسش نبود، دستش به لبه قابلمه گرفت، انگشتش سوخت، سريع آن  را پس 

كشيد و همان طور كه انگشتش را به دهان می مكيد، زير لب گفت:
- اصال معلوم نيست حواسم كجاست.

بعد سالنه س��النه از آشپرخانه بيرون رفت تا س��بزی های پاك شده را بياورد و 
بشويد. هنوز پارچه آشغال سبزی را جمع نكرده بود كه صدای در بلند شد، كمرش 

را راست كرد. از پنجره نگاهی به در حياط انداخت، با خودش گفت:
- يعنی كيه اين وقت روز؟!

چادرش را از ميخ جالباسی برداشت و آن را به سر انداخت، بعد با آهستگی به 
طرف در حياط رفت. هر كه پشت در بود، انگار خيلی عجله داشت.

- كيه بابا آمدم...
صديقه خانم دستش را دراز كرد و در را باز كرد، پشت در كسی نبود.
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- يعنی چه؟
سرش را از در بيرون كرد، سمت راست را نگاه كرد، اما هنوز سرش را برنگردانده 

بود كه كسی چشم هايش را با دست گرفت.
- ای وای!

پيرزن هيجان زده دست های روی چشمش را با دست گرفت.
- محمدم!

- مادر!
او هيچ وقت بوی فرزندش را فراموش نمی كرد، در حالی كه سعی می كرد جلوی 
ريزش اشك چشمش را بگيرد، دست هايش را گشود و پسرش را به آغوش كشيد.

- مادر به فدات.
محمد همان طور كه سعی می كرد تعادلش را حفظ كند، خنديد. صديقه خانم 
وقتی از قربان صدقه رفتن فرزندش خالص شد، تازه متوجه شد كه پسرش سعی 

دارد تا تمام وزنش را به روی يك پا بيندازد. با نگرانی دستی به صورتش زد.
- خدا مرگم بده، چه كار شدی؟!

محمد آهسته مادر را دور زد و وارد خانه شد. مادر با نگاهی نگران پشت سرش 
وارد حياط ش��د و در را بس��ت، در همان حال هم تالش داشت تا از پسرش حرف 

بكشد.
- چی شده مادر، تير خوردی؟!

محمد با مهربانی در حالی كه با دست شانه های لرزان مادر را به آغوش می كشيد، 
خنديد و گفت:

- تير كجا بوده مادر من...
- پس چرا نمی تونی خوب راه بری؟

محمد ساكش را جابه جا كرد، مادر دست دراز كرد تا ساك را بگيرد، اما موفق 
نشد.
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- نه، خودم می يارم.
چادر مادر به كف حياط افتاد. محمد خم ش��د و چادر نماز سفيد گل آبی را از 
روی زمين جمع كرد و آن را به روی شانه مادر انداخت. چشمان مادر دوباره بارانی 
شد. همان طور كه به شانه های فرزندش تكيه زده بود، به طرف در اتاق رفتند. بوی 

قورمه سبزی فضا را انباشته بود.
آن شب شايد برای صدمين بار، محمد مجبور شد قضيه زخمی شدنش را برای 
كس��انی كه با تلفن مادر به خانه آن ها آمده بودند، تعريف كند. بعدها هميش��ه به 
شوخی آن  را هم برای علي اكبر تعريف می كرد و دوتايی با هم بلندبلند می خنديدند.

دايی اينا همان ش��ب آمده بودند. دايی گله من��د از بی خيالی علي اكبر كه چرا 
اين قدر ديربه دير به مرخصی می آيد، می گفت؛ اصال فكر مادر مريضش نيس��ت كه 
چقدر حرص می زند تا وقتی كه خبری از او به دس��تش برس��د. وقتی دايی حرف 

می زد، مادر با نگاهی معنی دار به محمد خيره شده بود. 
ان��گار داش��ت با نگاه��ش او را تنبيه می ك��رد كه خودش هم دس��ت كمی  از 
پسردايی اش ندارد. محمد تنها به لبخندی بسنده كرد و حرفی نزد. مخصوصا جلوی 
دايی... اگر آن ها می دانستند كه علي اكبر روی لجبازی با او برگه مرخصی اش را پاره 
كرده و نيامده است، احتماال بلوايی برپا می شد و او باز مجبور می شد توضيح دهد 

كه روی چه حسابی به علي اكبر مرخصی استعالجی داده اند و او چرا نيامده است.
 ب��ه قول خود علی همين مانده بود كه با كله آماس��يده ب��ه خانه بيايد وكلی 
سوژه خنده دست بقيه بدهد كه با قلوه سنگ عراقی پيشانی اش به اين حال و روز 
درآمده است، آن وقت ديگر توی فاميل آبرويی برايش نمی ماند! شايد تا سال ها هم 

هر وقت دور هم جمع می شدند كلی حرف داشتند كه بزنند. 
پس به قول خودش سری را كه درد نمی كرد، چه نياز به بستن دستمال بود؟ 

با پاره كردن برگه مرخصی، خودش را  از همه حرف و حديث ها بيمه كرده بود.
يك هفته ای كه به خاطر پايش مجبور شد در خانه بماند، برايش به اندازه قرنی 
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گذشت، اگر به خودش بود كه نمی آمد، اما اين بار فرمانده، اول با زبان خوش، بعد 
با تهديد وادارش كرده بود كه ساكش را ببندد و خودش هم او را تا دم در ماشين 

بدرقه كرده بود تا سوار شود. 
انگار می خواس��ت مطمئن ش��ود كه يك دفعه از ماش��ين بي��رون نمی پرد و 
برنمی گ��ردد. به غير از اين به راننده هم كلی س��فارش ك��رده بود كه او را حتما تا 

ايستگاه برساند و شاهد سوار شدنش باشد. 
چقدر به خاطر اين مرخصی اجباری از طرف علي اكبر و مصطفی حرف شنيده 
بود و چيزی نگفته بود. اما حاال هنوز دو سه روز نگذشته، احساس خفگی می كرد. 
دلش پر می كشيد برای رفتن. اما به خاطر مادر جرئت نمی كرد حرفی بزند. دلش 
نمی خواست دل پيرزن را بشكند. می دانست كه او چقدر دلتنگ و دست تنهاست. 

شب ها در مورد مادر كلی به دخترها سفارش می كرد تا مبادا با رفتارشان باعث 
آزار مادر بش��وند و آن ها هم با كلی قسم و آيه، او را مطمئن می كردند كه مواظب 
مادر هستند. از مصطفی برادر بازيگوش و كمي سربه هوايش هم كه هيچ انتظاری 

نداشت.
عاقبت مرخصی به آخر رسيد و او شب آخر، دور از چشم مادر با چنان شور و 
شوقی ساكش را بس��ت كه اگر مادر می ديد، حتما می رنجيد. دلش به ماندن رضا 
نداشت، اخالق خودش را می دانست، نمی توانست هوای آرام شهرش را تحمل كند، 
برای دود و دم و صدای خمپاره ها دلتنگ بود و به قول علي اكبر تنها با ترنم آن ها به 

خواب می رفت و شايد كلی خروپف هم می كرد! 
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فصل پنجم
فرمانده



مصطفی حسينيان دمی  اين پا و آن پا كرد و با نگرانی نگاهی به دور و برش 
انداخت. همه سرش��ان به كار خودش��ان گرم بود و كس��ی توجهی به او نداشت. 
آهس��ته پابه پا شد، نمی دانست بايد چكار كند. طبق برگه دستش بايد خود را به 
فرمانده معرفی می كرد. اما هنوز نمی دانس��ت بايد فرمانده را چطوری پيدا كند. 
قدمی  به جلو گذاش��ت، كنار سنگری پيرمردی س��پيدمو نشسته بود و داشت با 
دقت پوتين كهنه ای را برق می انداخت. مصطفی ساكش را جابه جا كرد و آرام جلو 

رفت. پيرمرد بدون توجه، با دقت داشت آخرين چرتكه هاي واكس را هم می زد.
- سالم پدرجان!

پيرمرد عكس العملی نشان نداد، تنها سرش را به نشانه عليك تكان داد.
- ببخش��يد پدرجان! من دنبال فرمانده می گش��تم، اون رو كجا می تونم پيدا 

كنم؟
پيرمرد س��رش را باال گرفت، مصطفی دو قدم عقب تر رفت، سعی كرد لبخند 
بزند. اماخودش هم فهميد تنها دندان هايش را به نشانه لبخند نشان پيرمرد داده 
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است.
- فرمانده نيست.

مصطفی سرش را خم كرد تا بهتر بشنود، بعد حرف پيرمرد را تكرار كرد:
- فرمانده نيست؟

پيرمرد همان طور كه دوباره به كارش مش��غول می ش��د، س��رش را به نشانه 
تايي��د تكان داد. بعد انگار كه ديگر او را نمی بيند، با جديت پوتين خاكی ديگری 
را برداش��ت و با دستمال شروع به تميز كردن آن كرد. مصطفی دمی اين پا و آن 
پا كرد، وقتی ديد حرفی از او شنيده نمی شود، با آهي ساكش را به شانه ديگرش 
انداخ��ت و به طرفی رفت، كمی جلوتر چند نفر كنار نفربری ايس��تاده ومش��غول 

صحبت بودند، به كنار آن ها رسيد.
- ببخشيد...

يكی از آن ها كه محاسن سياهی داشت، به طرفش برگشت.
- بله برادر، كاری داشتی؟

- من... من... با فرمانده ادوات  كار داشتم. بايد خودم رو بهش معرفی كنم.
تبسمی  به روی لب های مرد دويد، اما خيلی زود همان نيم لبخند هم ناپديد 
ش��د، طوری كه مصطفی ش��ك كرد كه شايد اصال لبخندی نديده. با صدای مرد 

به خودش آمد:
- فرمانده رفته مرخصی...

- چی؟
- برادر من ايشون رو فرستادن مرخصی اجباری.

مصطفی به طرف كسی كه خودش را وارد صحبت كرده بود، برگشت. سروكله 
مرد با چفيه خاك آلودی بس��ته ش��ده بود و چنان خاكی به سر و موی او نشسته 
بود كه آدم شك می كرد كه اين همه گرد و غبار از كجا اينچنين مهمان موهای 

سركش جوان شده است.
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- علي اكبر!
صدای اخطارآميز مرد مس��ن تر باعث شد جوانی كه علي اكبر ناميده می شد، 

كمی  خودش را جمع و جور كند، اما باز هم از جواب نماند.
- خوب مگه دروغ گفتم حاجی... خود شما مگه سوار ماشين نكرديش؟

- خيلی خب بسه.
مردی كه حاجی ناميده می ش��د، رويش را به س��مت او برگرداند و حرفش را 

ادامه داد:
- شما می تونيد تو سنگر برادرمون بمونيد تا تكليف تون روشن شه.

حاجی همان طور كه حرف می زد، با انگشت به سمت جوانك خاك آلود اشاره 
كرد. مصطفی تنها س��ری به نشانه فهميدن تكان داد و با صبوری منتظر ماند تا 
او را به سنگر هدايت بكنند، در همان چند دقيقه انتظار فهميد كه همان جوانك 
خاك آلود، پسردايی فرمانده است كه تازه با يكی از نيروها از شناسايی شب قبل 

برگشته بودند. حاال می فهميد كه چرا آن دو نفر آن قدر غرق خاك و گل بودند.
- راه بيفت برادر كه ما داريم از خستگی جون می ديم.

با صدای جوان خاكی به خودش آمد، س��اكش را برداشت و با نگاهی منتظر 
به او خيره شد.

- چرا اين طوری به من خيره شدی؟ تا حاال آدم به اين تميزی نديدی؟
مصطفی س��عی كرد مؤدب باش��د، بنابراين تنها به زدن لبخندی اكتفا كرد. 
متوجه ش��ده بود كه او بس��ان گردبادی برای همه چيز حرفی برای گفتن دارد و 

دمی  از خنديدن باز نمی ماند.
س��اعتی بعد در س��نگری بودند كه به نظر می رس��يد حتی برای دو نفر هم 

كوچك است، چه برسد به تعداد پنج نفره آن ها...
علي اكبر در بدو ورود، با انگشت به گوشه ای اشاره كرد و گفت:

- وسايل يا هر چی كه داری رو اون گوشه بذار...
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بع��د بدون اينكه كوچك ترين چي��ز ديگری اضافه كند، به روی پتويی كه در 
كناری پهن ش��ده بود ولو ش��د، او حتی به خودش زحمت نداد كه خاك س��ر و 
رويش را پاك كند. دمی  بعد صدای خروپف او فضای كوچك سنگر را پر كرد. در 

تمام اين مدت مصطفی با تعجب به او و كارهايش خيره مانده بود.
در م��دت ي��ك هفته ای ك��ه از ماندنش در جبهه می گذش��ت، ب��ه خيلی از 
خصوصيات اخالقی علي اكبر و هم س��نگر ديگرش��ان مصطفی كه همنام خودش 

بود، پی برده بود. 
سنگر پنج نفره شان دو نفر غايب داشت كه به قول علي اكبر هر دو به مرخصی 
اجباری رفته بودند و به همين زودی س��ر و كله ش��ان پيدا می شد. چاره ای نبود 
بايد منتظر می ماند تا او از مرخصی به قول علي اكبر، اجباری اش برگردد. در مدت 
بيكاری اش به ديگر جاها س��ر می زد و تا حدودی با فضای جبهه كه برايش اوايل 

بسيار سنگين بود، آشنا می شد. 
جبهه با آنچه كه ش��نيده بود، زمين تا آسمان تفاوت داشت و او هميشه فكر 
می كرد اينجا جايی  است كه از همان لحظه آمدن بايد تفنگ به دست بگيری و 
روزها و ش��ب ها را مشغول جنگ و ستيز باشی و عاقبت هم اگر وقتی باقی ماند، 
لقمه نانی بخوری و باز روز از نو، روزی از نو... اما حاال چيزهايی كه اينجا می ديد 

خيلی برخالف تصوراتش بود. 
با خودش فكر می كرد اينجا هم می ش��ود خنديد و شوخی كرد. مخصوصا در 
برخ��ورد با آدم هايی مثل علي اكبر و ديگر دوس��تش مصطفی... انگار نه انگار كه 
در خط مقدم بودند. چنان با خوش��حالی و ش��ادمادنی به شناسايی می رفتند كه 
انگشت حيرت به دهان می ماند. خيلی وقت ها از ديدن جوان های كم سن و سالی 
كه می آمدند دم در س��نگر و به علي اكبر التماس می كردند كه اس��م آن ها را هم 
برای شناسايی شب رد كند و او هم با همان قيافه شوخ و نگاهی كه سعی می كرد 
جدی باش��د به آن ها می گفت تا رضايتنامه بزرگ ترش��ان را نياورند از شناسايی 
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خبری نيست، خنده اش می گرفت. خيلی از آن جوان ها حتی هنوز پشت لبشان 
هم سبز نشده بود. 

اما با چنان شور و اشتياقی آماده برای خدمت بودند كه او از اين همه رشادت 
حيرت زده می ش��د و دركار خدا می ماند. علي اكبر و گروهش كه معموال هم يك 
س��ری آدم هايی خاص بودند و مش��خص بود همه شان هم تيپ خود علی بودند و 
نورچشمی اش، در برگشت چنان با آب و تاب از ماموريتشان حرف می زدند كه او 
درمی ماند كه آيا آن ها به سفر تفريحی رفته اند يا اينكه رفته اند دشمن را شناسايی 
كنند، به خاطر همين هم دلش می خواس��ت زودت��ر فرمانده از مرخصی برگردد 
تا تكليف او روش��ن شود. می دانس��ت كه بدون اجازه فرمانده نمی تواند همراه با 
علي اكبر برای سفر به قول آن ها اكتشافی شان برود. ديگر داشت واقعا از اين همه 
بالتكليفی خسته می شد تا اينكه عاقبت روزی كه در سنگر داشت پوتين هايش را 

واكس می زد، علي اكبر سرش را داخل سنگر كرد و با لحنی شوخ گفت:
- اگه می خوای فرمانده ات رو ببينی بهتره عجله كنی، چون ايش��ون تشريف 

آوردند.
مصطفی دستپاچه دستی به سر و رويش كشيد و با عجله پشت سر علي اكبر 
از س��نگر خارج شد. علي اكبر به طرف چادری كه به قول بچه ها مسجد متحرك 
بود رفت، مصطفی پشت سرش تقريبا می شد گفت كه می دويد. باالخره به چادر 

رسيدند. 
داخل چادر عده ای دور هم نشس��ته و مشغول حرف زدن بودند. داخل حلقه 
پيرمردی س��پيدمو داش��ت با حرارت در رابطه با موضوعی بحث می كرد. بقيه با 
دقت به حرف های او گوش می دادند و كنار پيرمرد، جوان تقريبا كم سن و سالی 
نشسته بود و در تاييد حرف های او سرش را تكان می داد. علي اكبر به طرف آن دو 
رفت. مصطفی نگاهش را به پيرمرد دوخت. علي اكبر لحظه ای ايستاد تا حرف های 
پيرمرد تمام شود. سپس جلو رفت و درحالی كه با دست به مصطفی كه كنارش 
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ايستاده بود اشاره می كرد، گفت:
- فرمانده! قربون ش��كلت، اين رفيق ما رو تحويل بگير كه يك هفته  اس داره 

دربه در دنبالت می گرده.
مصطفی با حيرت به او نگاه كرد، انتظار داشت االن اخم های پيرمرد سپيدمو 
در هم گره بخورد و علي اكبر را توبيخ كند، بنابراين ناخودآگاه كمی عقب تر رفت. 
پيرمرد عكس العملی نشان نداد. مرد جوان كنار پيرمرد بلند شد و به طرف آن ها 

آمد، دستش را دراز كرد و گفت:
- ببخشيد اگر معطل شديد.

مصطفی درحالی كه هنوز چش��م به پيرمرد داش��ت، سرسری دستش را دراز 
كرد و با مرد جوان دست داد. 

اما در همان حال كه با او دس��ت می داد، چشمانش را از پيرمرد برنمی داشت 
كه هنوز هم مش��غول ح��رف زدن با بقيه بود. او متعج��ب از بی اعتنايی فرمانده 
س��عی كرد بفهمد كه مرد جوان چه می گويد. علي اكبر كه كنارشان ايستاده بود، 
لبخندی ش��يطنت آميز بر لب داش��ت و انگار كه موضوع جالبی پيش رو دارد، با 

عالقه مندی به آن دو خيره شده بود.
- ببخشيد شما چی گفتيد؟

مصطفی با گيجی دوباره به او نگريست. مرد جوان در حالی كه لبخند می زد، 
با آرامش دوباره حرفش را تكرار كرد:

- علي اكبر گفت كه برای من كاغذی داشتی... آره؟
مصطفی با حيرت گفت:

- كاغذ! برای شما؟!
- بله، مگه شما منتظر من نبوديد؟

- شما؟
اين بار مصطفی ديگر كامال گيج و حيرت زده شده بود، بنابراين با درماندگی 
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به علي اكبر نگاه كرد، اما او كه انگار داشت نمايش بسيار جالبی می ديد، همان طور 
در س��كوت با همان لبخندش، دس��ت ها را ب��ه س��ينه زده و بی اعتنا به گيجی 
هم سنگرش، فقط نگاه می كرد. مصطفی وقتی از طرف علي اكبر هيچ كمكی نديد، 

با لكنت زبان به طرف جوان برگشت و گفت:
- من... من... برای فرمانده ادوات  از تهران نامه آورده بودم.

- خب بدش به من.
- ولی شما!

مصطفی در همين هنگام دوباره به پيرمرد نگاه كرد اما با شنيدن صدای مرد 
چنان يكه ای خورد كه بی اختيار خودش را به عقب كشيد.

- فرمانده منم!
چش��مان مصطفی چنان از حدق��ه درآمده بود كه امكان داش��ت هر لحظه 
رگ های آن پاره ش��ود. دهانش خشك شده بود و حتی نمی توانست آب دهانش 

را قورت بدهد.
دس��تی كه به گرمی  ش��انه هايش را گرفت، باعث شد كمی  به خودش بيايد. 

صدای مرد جوان او را از حالت بهت وحيرت بيرون كشيد.
- من اسمم محمده... بهتره تو هم منو محمد صدا بزنی... اين طوری هر دومون 

راحت تر هستيم.
- باشه چشم...

هنوز هم باورش نمی ش��د كه اين جوان كم س��ن و س��ال، فرمانده  باشد، اما 
حوادث بعدی ثابت كرد كه سن و سال تاثيری در انتخاب اين سمت ندارد، تنها 

تجربه است كه حرف اول را می زند.
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فصل ششم
محاصره



آتش دش��من امانشان را بريده بود. س��اعتی بود كه زير آتش بی امان حتی 
نمی توانس��تند نفس بكشند. محاصره ش��ده بودند و ديگر مهماتی برای مقابله 
نداش��تند. هرچه داشتند استفاده كرده بودند و حال داشتند آخرين گلوله ها را 
هم مصرف می كردند و ته دل مشغول دعا كردن بودند كه يكی برای نجاتشان 
بيايد. س��اعتی به همين منوال گذشت. مصطفی نگاهی به دور و برش انداخت. 
س��رو صورت همه نيروها چنان از دود سياه شده بود كه قابل شناسايی نبودند. 
تنها شايد وقتی صدايشان را می شنيدی، متوجه می شدی كسی كه با تو حرف 

می زند، اسمش چيست. 
ديگر توانی برايش��ان نمانده بود. همه خس��ته و گرس��نه داشتند با آخرين 
نيرويی كه برايش��ان مانده بود، مقاومت می كردند. نمی خواستند اين معبر را به 
آسانی از دست بدهند، به خصوص كه می دانستند اين معبر چقدر برايشان مهم 

و حياتی است. 
از ساعتی پيش كه می دانس��تند در محاصره هستند، تنها شايد خونسردی 
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علي اكب��ر ب��ود كه به آن ها روحيه می داد و باعث می ش��د كه تلخی محاصره را 
زياد احساس نكنند.

از دقايقی پيش، آتش دش��من س��بك ش��ده بود و می توانستند كمی نفس 
بكشند و اين س��كوت دشمن برايشان  جای سئوال داشت. اما ساعتی نگذشته، 
جواب سئوال شان را گرفتند. از قسمت كنار معبر، زير دود وآتش، سايه عده ای 
كه مشغول پيشروی بودند، ديده می شد. مصطفی با تعجب به آن ها كه داشتند 
پای پياده می آمدند، خيره ش��د. هن��وز از حيرت بيرون نيامده بود كه با صدای 

علي اكبر به خودش آمد.
- باز اين پسره جونش رو كف دستش گذاشت و اومد كه منو شرمنده كنه.

در صدای علي اكبر برخالف هميش��ه غرور خاصی م��وج می زد. مصطفی با 
تعجب به او نگاه كرد و رد نگاهش را گرفت. بين عده ای كه می آمدند توانس��ت 
هيكل ريزه محمد را تشخيص بدهد. دهانش از تعجب بازماند. او بدون توجه به 
آتش شديد دشمن، با عده كمی كه همراهش بودند، مشغول شكستن محاصره 
دش��من بود. عاقبت هم با پافشاری و رشادتی كه از خودشان نشان دادند، خط 
محاصره شكسته ش��د و دوگروه به هم رسيدند. قيافه محمد زير قشری از دود، 

بهم ريخته شده بود. وقتی به آن ها رسيد با نگرانی پرسيد:
- شماها سالميد؟

علي اكبر همان طوركه داشت او را به آغوش می كشيد، با لودگی گفت:
- ای قربون اون قدمت... ما كه از االن دربست مخلص شما هستيم.

محمد درحالی كه علي اكبر را در كنارش داشت، نگاهی به دور و بر انداخت 
تا خيالش از بابت بقيه راحت باشد. درهمان حال حرفش را ادامه داد و گفت:

- به ما خبر دادند كه گروه شما همه اسير شدند، به خاطر همين با اين چند 
نفر داوطلب راه افتاديم و اومديم.

- ای جان! قربون اون نگرانی ات بش��م من... اصل قضيه رو بگو و راحتمون 
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كن. بگو كه نگران من بودی و ترسيدی جواب خان دايي رو چي بدي؟، به خاطر 
همين پای پياده راه افتادی و اومدی...

لبخند روی لب محمد شايد می شد گفت كه به نوعی تاييد سخنان علي اكبر 
بود. مصطفی كنار شانه علي اكبر ايستاده و با لبخند به آن دو نگاه می كرد.

آن شب وقتی در سنگر دراز كشيده بودند، تا ساعت ها هيچ خبری از محمد 
نش��د. عاقبت هم مصطفی طاقت نياورد و آهسته و پاورچين پاورچين از سنگر 
بيرون آمد. دلش نمی خواست با سروصدا، خواب بقيه را آشفته كند. می دانست 
كه چقدر بچه ها خس��ته هستند و اين چند لحظه استراحت برايشان از طال هم 

باارزش تر است. 
به خاطر همين هم با چنان احتياطی از س��نگر بيرون آمد كه ش��ايد حتی 
خودش هم صدای پای خودش را نش��نيد، مخصوصا موقعی كه داش��ت از كنار 
پای علي اكبر رد می ش��د، می دانس��ت كه او بسيار س��بك خواب است و شايد با 
وزوز پش��ه ای هم از خواب بيدار ش��ود، به خاطر همين هم نزديك او كه رسيد، 
از ترس بدخواب ش��دنش س��عی كرد روی نوك پنجه راه برود تا مبادا بيدارش 
كند. می دانست بيدار شدن علي اكبر همان و تا خود صبح شنيدن متلك هايش 
همان... بنابراين ترجيح داد چون روحی س��بك، كوچك ترين سروصدايی توليد 
نكند. دمی  بعد، بيرون س��نگر در هوای آزاد ايستاده بود و داشت با اشتياق هوا 

را با لذت به درون ريه اش می فرستاد. 
در هم��ان ح��ال، نگاهی به دور و ب��رش انداخت. كمي دورت��ر، لودرچی ها 
داش��تند در ميان سياهی شب كار می كردند و برای بچه ها خاكريز تازه درست 
می كردند. بی اختيار به سمت آن ها رفت، رانندگان لودر خستگی ناپذير مشغول 
بودند. مصطفی جلوتر رفت، به راننده های لودر نگاه كرد، دلش می خواس��ت به 
آن ها كه از خواب شبش��ان گذشته بودند و داش��تند برای آن ها جان پناه آماده 
می كردند، خسته نباشيد بگويد. بنابراين قدمی  جلو گذاشت، اما ناگهان چيزی 
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آشنا ديد. دقت كرد... برايش قابل باور نبود. محمد بود كه داشت يكی از لودرها 
را می راند و خاكريز درس��ت می كرد. دهانش از تعجب بازماند، باورش نمی شد. 
بعد از جانفشانی كه امروز كرد، الاقل توقع داشت كه حال به استراحت بپردازد 
تا خس��تگی امروز خط ش��كنی را از جس��م و جانش بيرون بب��رد، اما برخالف 
تصورش او بدون اس��تراحت پش��ت لودر نشسته و داش��ت برای نيروها خاكريز 
درس��ت می كرد. چفيه س��فيدش همراه با وزش باد اي��ن ور و آن ور می رفت و 
دس��ت هايش با قدرت، فرمان را هدايت می كرد. مصطفی احس��اس كرد چيزی 
قلبش را در مشت فش��رد، چشمانش لحظه ای به اشك نشست، در همان حال 
با خودش زمزمه كرد: وای خدا! اين انس��ان نيست، فرشته ای است در قالب يك 

آدم. 
س��اعتی را همان طور بی حركت به او خيره ش��د. عاقبت خستگی غلبه كرد 
و آرام آرام درحالی ك��ه هنوز از ح��ال و هوای ديدن محمد بيرون نيامده بود، به 
طرف س��نگر رفت، ش��ايد می ش��د گفت تا لحظه ای كه خوابش برد، هنوز هيچ 
خبری از آمدن محمد نبود. بعدها دانس��ت او تا اذان صبح به كارش ادامه داده 

است تا خاكريزها را برای نيروها آماده كند.
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فصل هفتم
بشیر



چوخايش را محكم تر به دور خودش پيچيد تا شايد جلوی لرزش تنش را بگيرد  اما 

گرما برای لجظه ای بود، باز دوباره س��وز درد  تنش را لرزاند وچشمانش را به اشك 

كش��اند. دماغش را باال كشيد و از پناهگاهش آرام به بيرون سرك كشيد، اما درآن 

مه صبحگاهی چيزی نديد. دوباره سرجايش برگشت و كز كرد و در هم مچاله شد 

تا ش��ايد كمی گرم ش��ود. االن چند روز بود كه داشت توي كوره راه ها و نيزار ها راه 

رفته  اما به جائی نمی رس��يد. خودش هم نمی دانست بايد كجا برود، ترس از جان 

باعث شده بود به دل نيزار  بزند و بيايد. تنها می خواست به جای امني برسد تا بلكه 

گلوی خشك شده اش را با پياله چائی داغ تركند و با تكه ای نان حتی اگر خشكيده 

بود هم معده گرس��نه اش را پر كند. توبره اش خالی ش��ده بود و ديگر چيزی برای 

خوردن نداش��ت. روزهای اول نان خش��كيده ها را به نيش كشيده بود و تا حدودی 



  67
بشیر

توانس��ته شكم گرس��نه اش را آرام كند اما حاال به غير از ريشه هايی كه گاهی گير 

می آورد، ديگر چيزی نخورده بود. از ديروز كه همان ريشه ها را هم نتوانسته بود پيدا 

كند و حاال از گرسنگی چشمانش سياهی می رفت و نايي برای راه رفتن نداشت. از 

ناتوانی تو اين حفره  چمپاتمه زده  و سعی می كرد تا شايد بخوابد بلكه كمی از درد 

گرسنگی اش را بكاهد اما دريغ از كمی ُچرت...دلش می خواست بخوابد تا شايد خواب 

ننه اش را ببيند. خواب خواهرش اسما را...
اما وقتی چش��م بر هم می گذاشت، صورت نخراش��يده آن افسر عراقی جلوی 
چش��مش می آمد كه چطور گيس های بلند خواهركش را گرفت��ه بود و او را روي 
زمين می كشيد؛ جيغ های گوشخراش خواهركش را كه با آن دست وپای نحيف تقال 
می كرد تا از چنگال افسر عراقی خالص شود و خنده های چندش آور سربازانی را كه 
انگار نمايش خنده داری را نظاره گر بودند... باباش را كه وقتی وارد حياط شد و آن 
منظره را ديد چطور با بيل كهنه اش به افسر عراقي حمله ور شد، اما هنوز چند قدمی 
 برنداش��ته بود كه سينه اش با گلوله يكی از سربازان از هم دريده شد؛ و باز، قهقهه 
مستانه سربازها و شيون خواهرش... چشمان با سرنيزه سوراخ شده مادرش كه دراز 
به دراز وسط حياط افتاده بود و... آخ كه نمی توانست فراموش كند چه تالشی كرده 
بود تا آن ها را از دخترش دور نگه دارد، چطور بسان پلنگی با چنگ و دندان به آن ها 
حمله كرده بود. اولش حمله  او باعث خنده سربازها شده بود ولی وقتی صورت دو 
نفرشان با ناخن های ننه اش دريده شد و گوشت دست يكی شان هم با دندان كنده 
شد، تازه فهميدند با چه شيرزني طرف هستند. آن وقت بود كه از حرص دلشان با 
سرنيزه صورتش را سوراخ كردند، اما به اين هم رضا ندادند و حتی از جنازه افتاده 

بر كف حياط هم نگذشتند... 
او هم��ه اين ه��ا را از س��وراخ طويله ديد و درهم شكس��ت. همان لحظه ای كه 
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س��ربازان عراقی در را آماج چكمه هايشان كردند، مادرش او را به داخل طويله هل 
 داد و قس��مش داد كه از آنجا بيرون نيايد و اگر توانس��ت از سوراخ روی طويله فرار 
كند و خود را به خانه عمويعقوب برس��اند. اس��ما را هم زير توده پشم های ريخته 
شده بر كف حياط پنهان كرد. اما اسما مثل او زياد خوش شانس نبود، چون يكی از 
سربازان وقتی از جستجوی اتاق ها به نتيجه نرسيد، همان طور كه همه جا را زيرورو 
می كرد، موقع رد ش��دن از پشم های حياط، لگدی هم به آن ها زد كه طفلك اسما 
نتوانس��ت ضربه را طاقت بياورد و جيغ كش��يد كه همين فريادش باعث شد آن ها 
بس��ان گرگ های گرسنه به طرف پشم ها هجوم بياورند و او را كه از وحشت حتی 
نمی توانس��ت پلك بزند، بيرون بكش��ند؛ و مادر چه دالورانه برای دفاع از حيثيت 

دختركش از جان مايه گذاشت.
زمانی كه سربازان سرگرم وحشي گري خود بودند، او با دلی خونين خودش را 
از سوراخ روی طويله باال كشيد و درحالی كه سعی داشت نسبت به صداهای داخل 
حياط واكنشی نشان ندهد، دوالدوال از روی پشت بام خانه بی بی سليمه خودش را 
به كوچه عقب خانه ش��ان رس��اند و با جستی پايين پريد و چون تيری كه از كمان 
رها شود، به سمت خانه عمويعقوب دويد. همان طور كه می دويد، بی اختيار دانه های 
درشت اشك را از صورتش پاك می كرد و سعی داشت تا جلوی هق هق گريه اش را 
بگيرد. ته دلش قرص بود كه وقتی عمويعقوب بشنود كه چه اتفاقی برای خانواده اش 
افتاده، حتما با سه تا پسرعموهايش دمار از روزگار سربازان عراقی در خواهد آورد. 
س��ينه اش ماالمال از كينه اي عميق بود. دلش می خواس��ت می توانس��ت با همين 
دست هايش چشمان آن افسر عراقی را كه گيس های خواهرش را به دست گرفته 
بود و او را روی زمين می كشاند، از حدقه دربياورد و قلبش را ازسينه بيرون بكشد.

تا زمانی كه به كوچه عمويعقوب رسيد، هزار و يك بار انتقام از سربازان دشمن 
را در ذهن كوچكش تصور كرده بود و با عملی كردن آن در فكرش، برای دقايقی از 

ياد مرگ دردناك پدر و مادرش غافل می شد.
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به محض اينكه از س��ر كوچه پيچيد، ناگهان با ديدن ماشين نظامی كه داخل 
كوچه ايستاده بود، پا سست كرد. هراسان خودش را پشت پيكان سفيدی كه همان 
نزديكی بود كش��اند و با احتياط، نگاهی ب��ه در خانه عمويعقوب انداخت. در وهله 
اول، چي��زی نظ��رش را جلب نكرد، اما وقتی كه كم��ی  دقت كرد، ناگهان نگاهش 
روی پوتينی كه دم در بود ميخ شد. چكمه های زردرنگ سليم، پسرعمويش بود. با 
احتياط سرك كشيد و آن وقت توانست پايی را كه درون چكمه بود هم تشخيص 
بدهد. تمام بدنش يخ كرد. با ديدن پسرعمويش دانست كه از خانه عمويعقوب هم 
هيچ اميدی نمی تواند داشته باشد، به خاطر همين تمام تنش يخ بست. گلوله های 
اشك را كه در تمام اين مدت جلوی ريزششان را گرفته بود، حاال بسان بارانی روی 
گونه هايش جاری ش��دند. با دست جلوی فريادش را گرفت تا كسی صدای ضبحه 
كشيدنش را نشنود. در همين هنگام دو تا از سربازان عراقی در حالی كه يكی از آن ها 
چارقدی رنگين را به دور گردنش بسته بود، تلوتلوخوران از در خانه بيرون آمدند. او 

چارقد صفيه، دخترعمويش را شناخت.
بعد از آن را ديگر به خاطر نمی آورد كه چطور خودش را به بيرون ده كش��انده 
وتا كجا پيش آمده است، فقط آمده بود. حساب زمان ديگر از دستش در رفته بود و 
نمی دانست كه به كجا می رود. سر راهش به جسد چوپان دهكده شان برخورد كرد 
كه با چشمانی به سقف آسمان دوخته شده، طاقباز كنار درختی تكه پاره شده بود. 
درحالی كه تمام بدنش مورمور می شد، نگاهش به توبره ای كه كمی  دورتر از جنازه 
روی زمي��ن ب��ود، افتاد. كمی  نان از آن بيرون زده بود، آب دهانش را قورت داد و با 
احتياط دس��ت دراز كرد و توبره محتوی نان خش��ك چوپان را با خودش برداشت. 
كمی  دورتر از جسد، چوخای كهنه او هم نظرش را جلب كرد. معطل نكرد و آن را 

هم برداشت، می دانست كه هواي شب  سرد خواهد بود.
حاال مدتی بود كه همان نان خشك ها هم تمام شده بود و ديگر توان راه رفتن 
هم نداشت. چشمانش سياهی می رفت. به خاطر گرسنگی ديد چشمش هم دچار 
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مشكل شده بود. پاهايش قدرت نداشت تا جسم نحيفش را به جايی برساند. راه به 
نظرش هر دقيقه كج و كوله می ش��د و او باز مجبور بود خودش را به راه مس��تقيم 
برس��اند. لحظه های آخر را تلوتلوخوران پيش آمده بود. دهانش خش��ك شده بود، 

حتی بزاقی هم نداشت كه زبانش را تر كند.
ساعتی می شد كه در اين سوراخی پناه گرفته و دل به سياهی مرگ سپرده بود. 
دلش می خواست بخوابد، شايد اين طور به آرامش می رسيد و ديگر مجبور نبود اين 
همه س��ختی و مش��قت را تحمل كند. دلش برای خانواده اش تنگ شده بود، برای 
غذای گرم ننه اش بال بال می زد. برای سربه سر گذاشتن با اسما خواهرش حاضر بود 
جانش را بدهد. اما افسوس كه ديدن آن ها ديگر شايد فقط در خواب برايش مسير 
بود؛ و حاال تنها و با تنی دردمند در اين سوراخی كز كرده بود و از خدا طلب مرگ 

می كرد. شايد مرگ، خوش ترين آرزوی او در چنين شرايطی بود.
چشمانش آرام آرام گرم شد. درون چوخای كهنه، مچاله شده و دست هايش را 
به زير بغل گرفت. سرش سنگين شده بود و نگاهش تار... حال حتی آسمان را هم 
تيره می ديد. با تمام كوچكی می دانس��ت كه اين سنگينی نشانه مرگ است، اما از 
آمدنش ناراحت نبود، حتی احساس می كرد كه می تواند با آغوش باز از آن استقبال 
كند. حال كه در اين دنيای بی پناه كس��ی را نداش��ت، پس چه بهتر كه به آغوش 
سرد مرگ پناه می برد.سنگين و سنگين تر شده بود. ديگر دست هايش با بی حالی به 
كناری افتاده بودند. آن قدر توان نداشت كه حتی لبه های چوخا را به هم بگيرد تا تن 

نحيفش بيشتر از اين مورد هجوم باد قرار نگيرد. 
***

با بی حالی پلكش را باز كرد. احس��اس كرد سايه های درهم و برهمی  می بيند. 
حتی فكر كرد صدای زمزمه ای را هم ش��نيده، اما می دانس��ت كه دچار توهم شده 
اس��ت. با زحمت س��رش را بلند كرد تا برای آخرين بار آسمان را ببيند، اما گردن 
الغرش حتی نتوانست سنگينی سرش را تحمل كند، سرش به زمين خورد و ناله ای 
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ضعيف از نهادش برآمد.
قبل از اينكه كامال بی هوش ش��ود، حس كرد صدای فريادی را ش��نيده است، 

وقتی كه دستی پيكر الغرش را از زمين بلند كرد، او حتی آن را حس نكرد...
محمد آرام آرام، با دستمالی خيس لب های داغمه بسته پسرك سيه چرده را تر 
كرد. پسرك در خواب دوباره ناله ای كرد و باز ساكت شد. شايد كار خدا بود كه در 
آخرين دقايق، صدای ناله ضعيف او را بشنود و رد آن را بگيرد؛ هرچند كه سيدجواد 
او را از جستجوی آن اطراف منع كرده وكلی هم نق زده بود كه چرا دارد وقتش را 
تلف می كند. سيدجواد عقيده داشت او با شنيدن زوزه باد دچار اين توهم است كه 
حتما كسی همان دوروبر نياز به كمك دارد. اما او بدون توجه به اعتراض ديگران، با 
احتياط از آن سراشيبی باال رفته و به داخل سوراخ كوچك سرك كشيده بود و با 
ديدن جسم كوچكی كه درون چوخای كهنه مچاله شده بود، از ته دل فرياد كشيده 

و بقيه را خبر كرده بود.
حال س��ه روز بود كه پس��رك كوچك در چادر بيمارستان صحرايی زير سرم 
ب��ود و محمد جز برای مواقع ضروری، برای لحظه ای هم از كنارش جم نمی خورد. 
كوچك ترين حركتش را زير نظر داشت و دست های الغر وكبره بسته او را به دست 
گرفته و با نوازش كردن س��عی در اين داشت تا زندگی را به اين پيكر رنج كشيده 
برگرداند. در وهله اول دكتر با ديدن جس��م درهم شكسته او اظهار نااميدی كرده و 
گفته بود كه بدن پسرك به خاطر سوءتغذيه دچار مشكل كم آبی شديد شده است 
و احتمال اينكه ديگر به هوش نيايد، زياد است. اما محمد توكل به خدا كرده و اميد 
به اين بسته بود كه پسرك چشمانش را باز كند. او دلش می خواست وقتی به هوش 
می آيد، كنارش باشد تا احساس غريبی نكند. ته دلش می دانست كه او احتماال از 
ماجرای دهش��تناكی جان س��الم به در برده و چشمانش چه بسا شاهد ماجراهای 
هولناكی بوده است. بارها و بارها از بين لب های داغمه بسته اش كلمه مادر را تكرار 
كرده و دست هاي كوچكش بی هدف در پی در آغوش كشيدن كسی به جلو آمده 
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بود و هر بار هم محمد سرش را خم می كرد تا پسرك بتواند در رويا او را لمس كند.
بمان��د كه بچه های گروه چند بار به داخل چادر س��رك كش��يده و هر بار هم 
درحالی كه سعی می كردند چشمانشان به نگاه محمد نخورد، زير لب خواسته بودند 
كه اگر كاری چيزی هس��ت به آن ها بگويد تا انجام بدهند و هر بار هم محمد تنها 
س��ری تكان داده و گفته بود كه نيازی نيست. سيدجواد كه تقريبا هر روز می آمد 
و ساعتی را در كنارشان می نشست و سعی می كرد تا يك طوری شرمندگی اش را 
پنهان كند، چون می دانس��ت اگر محمد به حرف او گوش داده و رد ناله را نگرفته 
بود، االن جسم پسرك طعمه درندگان وحشی شده بود. او به خاطر همين بدجوری 
عذاب وجدان گرفته بود و سعی در اين داشت تا بلكه بتواند يك طوری بار گناهش 
را سبك كند و هر كاری كه از دستش بر می آمد انجام می داد تا بلكه پسرك زودتر 

سالمتش را به دست بياورد و به هوش بيايد.
عاقبت روز سوم بود كه با پرستاری بی وقفه محمد، پسرك چشمان درشتش را 
باز كرد. در وهله اول اصال نمی دانست كجاست! با حيرت كمی  به دور و برش نگاه 
كرد. عاقبت با كنجكاوی به محمد كه داش��ت با محبت به او لبخند می زد، چش��م 
دوخت. محمد در حالی كه دس��ت كوچك او را نوازش می كرد، به آرامی  حالش را 
پرسيد. پسرك در سكوت به او نگاه كرد. مرد به نظرش غريبه می آمد. اما هركسي 

بود، می شد مهربانی را از نگاهش حس كرد.
در همين هنگام سيدجواد داخل چادر شد. وقتی به آن ها نزديك شد، از ديدن 
چشمان باز پسرك نفسی به آسودگی كشيد و چشمانش به اشك نشست. خودش 
را كنار تخت رساند و كمی  دورتر از پسرك روی لبه تخت نشست. پسرك خودش 

را جمع كرد. سيدجواد خنديد و گفت:
- نترس كوچولو، كاريت ندارم...

نگاه پسرك سرگردان به محمد برگشت. نگرانی را می شد در چشمانش تشخيص 
داد. س��يدجواد از داخل جيب لباسش بسته شكالتی بيرون آورد و رو به او گرفت. 
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پسر در گرفتن آن ترديد داشت. محمد سرش را تكان داد. او با احتياط دستش را 
دراز كرد و بسته شكالت را گرفت. اما آن را باز نكرد.

- ببينم حرفی چيزی گفته يا نه؟
محمد سری تكان داد و گفت:

- نه، حرفی نزده.
- چرا؟

محمد همان طور كه مالفه روی پسرك را مرتب می كرد، جواب داد:
- احساس می كنم فارسی بلد نيست.

سيدجواد به پيشانی اش زد و تقريبا با صدای بلند داد كشيد:
- ای كه چقدر ما شوتيم!

بعد بدون اينكه فرصتی برای جواب بدهد، از جا پريد و به طرف در چادر دويد. 
محمد حيرت زده با نگاه بدرقه اش كرد. سيدجواد قبل از اينكه از چادر بيرون برود، 

رو به او داد كشيد:
- االن برمی گردم.

با رفتن شتاب زده سيدجواد، محمد با لبخندی رو به پسرك كه هنوز با نگاهی 
حيران داشت به در چادر نگاه می كرد، گفت:

- نگران نباش، اين سيد ما كال همين طوريه، بعضی وقت ها به سرش می زنه.
در نی نی چشمان درشت پسرك هنوز نگرانی موج می زد. محمد با مهربانی به 
شكالتی كه هنوز در دست او فشرده می شد اشاره كرد، يعنی بازش كن. پسرك اين 
بار متوجه شد كه منظور او چيست. آرام و با تانی كاغذ دور شكالت را باز كرد و آن 
را به دهان گذاشت. از حالت نگاهش مشخص بود كه از طعم و مزه آن خوشش آمده 

است. محمد دست هايش را به زير چانه زده و محو او شده بود.
پوس��ت صورت پسرك دقيقا ش��بيه به همان شكالتی بود كه داشت با ولع آن 
را می خورد. گوشه های چشمش كشيده و پوست صورتش چغر و چروك شده بود. 
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محمد در روزهايی كه باالی سر او كشيك می داد، متوجه شده و موضوع را با نگرانی 
با دكتر مطرح كرده بود، اما دكتر چروك صورت پسرك را از بی آبی كه كشيده بود 

می دانست و به او اطمينان داد كه به زودی تمام اين ها رفع خواهد شد.
سيدجواد با همان شتابی كه رفته بود، برگشت اما اين بار تنها نبود بلكه علي اكبر 
هم همراهی اش می كرد كه دوتايی دست های خالومراد يا باباسقا را گرفته و تقريبا 
با خودشان اورا می كشيدند. پيرمرد بيچاره به نفس نفس افتاده و دانه های ريز عرق 

روی پيشانی اش نشسته بود. محمد از جا برخاست. رو به آن دو با تشرگفت:
- با اين پيرمرد چيكار داريد؟ بنده خدا رو ولش كنيد از نفس افتاد.

خالومراد بريده بريده رو به او گفت:
- ای خدا خيرت بده فرمانده... منو از دست اين دو تا ديوونه خالص كن...

محمد دس��ت دراز كرد و ش��انه های پيرمرد را گرفت و او را روی تخت نشاند. 
علي اكبر و س��يدجواد مثل آدم های گناهكار پشت س��ر او ايستادند. محمد دوباره 
سرزنش آميز به آن دو نگاه كرد. علي اكبر شانه ای به نشانه بی گناهی باال انداخت و با 

گوشه چشم به سيد جواد اشاره كرد. 
س��يدجواد هم همان طور كه با مشت به پشت او سقلمه ای می زد، رو به محمد 

گفت:
- خب برادر من، مگه نگفتی بچه از بيخ عربه... خب منم رفتم همشهری براش 

آوردم... اين باباسقای ما خودش هم زبون بچه اس.
محمد سری تكان داد و نيم لبخندی زد. خالومراد كه تازه متوجه جريان شده 

بود، رو به سمت پسرك كرد و با زبان خودشان از او نامش را پرسيد.
- بشير.

اسم بشير را هر سه نفر آن ها متوجه شدند. بشير كه حال كامال اعتمادش جلب 
شده بود، در حالی كه تندتند حرف می زد، رو به خالومراد حكايتش را تعريف كرد و 
با هر كالمی كه از دهانش خارج می شد، قيافه تيره خالومراد بيشتر به هم  می ريخت 
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و رنگ صورتش به خاكستری می گرويد.
دانه های درشت اشك، گونه های استخوانی بشير را پوشانده بود. محمد دستش 
را دراز كرد و دس��ت او را در مش��ت خود فشرد. با اينكه زبانش را نمی فهميد، اما از 
هيجان و اش��ك های چشمانش متوجه ش��ده بود كه بد مصيبتی از سر او گذشته 
است، بنابراين سعی كرد تا كمی  با او همدردی كند. سيدجواد و علي اكبر در سكوت 

تنها نظاره گرانی خاموش بودند.
باالخره بش��ير آرام گرفت. خالومراد خم ش��ده و او را در آغوش گرفت. دقايقی 
دو هم زبان در آغوش هم گريس��تند و سپس بعد از دقايقی كه به نظر طوالنی هم 
می آمد، هر دو ساكت شدند. محمد و بقيه بدون كوچك ترين كالمی  به آن ها خيره 

شده بودند.
خالومراد همان طور كه بش��ير را درآغوش داشت، خيلی خالصه آنچه را كه به 
سر پسرك گذشته بود، برای آن ها تعريف كرد. چهره محمد چنان رنگ باخته بود 
كه علي اكبر بی اختيار كنار ش��انه اش قرار گرفت و دس��تش را به روی شانه های او 
گذاشت. چانه محمد قفل شده و رگ های گردنش انگار چيزی نمانده بود كه از زير 
پوس��ت بيرون بزند. وقتی خالومراد لب فرو بست، محمد از جا جست و با گام های 
بلند به بيرون از چادر رفت. سيدجواد خواست به دنبالش برود كه علي اكبر با دست 

مانع رفتن او شد.
- تنهاش بذار...

آن دو با چشمانی كه بارانی شده بود، به رد رفته محمد خيره ماندند.





فصل هشتم
راز پدر



حاج آقا س��بزيكار، بند س��اكش را كشيد و آن را به روی ش��انه اش محكم كرد و 
درحالی كه از راننده تشكر می كرد، از تاكسی پياده شد.

- خير پيش جوون، ممنون.
- خداحافظ حاجی.

- خدانگهدار.
نگاهی به س��ر كوچه انداخت و نفس عميقی كش��يد. بفهمي نفهمی ، دلش برای 
خانه و زندگی اش تنگ ش��ده بود. مدت طوالنی بود كه نتوانسته بود حتی يك هفته 
مرخصی بگيرد و سری به زن وبچه اش بزند. هر وقت هم تلفن كرده بود، صديقه خانم 
با بغضی كه درگلو داش��ت، از او و پسرش محمد گاليه كرده بود كه پدر و پسر ديگر 
يادی از خانه نمی كنند و آن ها را به امان خدا رها كرده اند. آخرين باری كه توانس��ته 
بود محمد را ببيند، وقتی بود كه هر دو خيلی اتفاقی در يكی از ايستگاه هاي صلواتي 
به هم برخورد كرده بودند و تنها چند دقيقه ای توانستند با هم خلوت كنند و از دلتنگی 

بيرون بيايند. بعد ازآن ديگر هيچ...
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بنده خدا همسرش حق داشت. اين از شوهرش، آن هم از پسر بزرگش كه شايد 
هر چند ماه يك بار می توانس��ت به خانه بيايد. هرچند كه اگر صديقه خانم می فهميد 
تنها يك هفته مرخصی دارد، حتما صدايش در می آمد، اما خب چاره ای نبود، از نظر 
خودش اين يك هفته خيلی هم طوالنی بود و حتما هفته به آخر نرسيده، او هم مثل 
پس��رش بهانه ای جور مي كرد و يك جوری س��اكش را می بست و باز به سوی جبهه 

راهی می شد...
اينجا كاری برای انجام دادن نداش��ت يعنی طاقتش نمی شد. می دانست كه االن 
وقتی نيست كه كسی به هوای سن وسال در خانه بنشيند و از ديگران انتظار داشته 
باش��د كه به جای او به جبه��ه بروند و با اين ازخدابی خبران رودرو بايس��تند. به هر 
مسلمانی واجب بود كه ادای دين كند تا از وجب به وجب خاك وطنش دفاع كند. او 
حتی موقع رفتن محمد، با اينكه می دانست آن قدر سن و سالی ندارد، اما مخالفتی از 
خود نش��ان نداده و كارش را تاييد هم كرده بود. خيلی وقت ها به او افتخار هم كرده 
بود كه بااين سن كم به خاطر لياقتش توانسته بود فرماندهی گردان ادوات را به عهده 
بگي��رد. هر وقت هم مادرش دل نگرانی هايش را به او منتقل كرده بود، او تنها س��ری 

تكان داده و گفته بود، توكل به خدا؛ هر چی خودش صالح می داند.
- سالم حاج ابراهيم، رسيدن به خير.

 با شنيدن صدای يكی از همسايه ها به خود آمد و پاسخ سالمش را داد.
- سالم از ماست عباس آقا.

عباس آقا جلو آمد و ش��انه های او را بوسيد. حاج ابراهيم با شرمندگی خود را پس 
كشيد.

- ای بابا! عباس آقا!
عباس آقا در حالی كه چفيه را به چشمانش می كشيد، با بغض گفت:

- ما كه اليق نبوديم ولی الهی خدا شماها رو حفظ بكند.
حاج ابراهيم در حالی كه با مهربانی پيرمرد را به آغوش می كشيد، گفت:
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- ما به اميد شما كه پشت جبهه را نگه داشتيد، رفته ايم... همه برويم چه كسی ما 
را حمايت می كند؟ اجر همه شما با خداست...

عباس آقا تنها آهي س��وزناك از ته دل كش��يد. در چشم بهم زدنی كوچه از آمدن 
حاج ابراهيم باخبر ش��دند و همه چون مور و ملخ به دورش ريختند. حاج آقا هنوز به 

خانه نرسيده، خبرش جلوتر به اهل منزلش رسيد.
صديق خانم شتاب زده چادر نمازش را به سركشيد و پله ها را دو تايكي كرد. دخترها 

هم پشت سرش دويدند.
- آخ جون... بابا!

حاج ابراهيم در بين اهالی كوچه محاصره ش��ده بود كه چشمش به زن و بچه اش 
افتاد. دس��تش را تكان داد. صديقه خانم دستش را به روی قلبش گرفت. راضيه خانم، 

مادر دو شيهد كوچه، آهي كشيد و گفت:
- الهی خدا برات نگهش داره.

صديقه خانم درحالی كه صورت پيرزن را می بوسيد، پاسخ داد:
- خدا عمرتان را زياد كنه... محمدم هميشه سفارش شما رو به من می كنه.

پيرزن درحالی كه برق اشكی به چشم داشت، سری تكان داد و گفت:
- می دونم، من هميش��ه شرمنده اين پسر بودم...می دونم چقدر هوای من پيرزن 

رو داره.
هنوز صديقه خانم پاسخی نداده بود كه با صدای شوهرش قلبش به تپش درآمد.

- سالم!
صديقه خانم پر چادرش را به لب گزيد و درحالی كه بسان دختركی سرخ شده بود، 

جواب سالمش را داد.
- بابا!

دخترها از س��رو گردن پدرش��ان آويزان بودند. مصطفی كوچولو هم پشت چادر 
مادرش پناه گرفته بود و گاهی با خجالت نگاهی به اين مرد خاك آلود كه سرو ريش 
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بلندی هم داش��ت می انداخت. ش��ايد می شد گفت كه پدرش را از بس دير ديده بود، 
ديگ��ر او را ب��ه خاطر نداش��ت. صديقه خانم همان طور كه چ��ادرش را محكم به دور 

صورتش می گرفت، با دستی ديگر مصطفی را به طرف پدرش هل داد.
- باباست پسرم.

حاج ابراهيم خم شد و آرام پسرش را در آغوش گرفت. مصطفی رو برگرداند.
- ببخشيد تو رو خدا... غريبی اش می كنه.

مرد خنديد.
- عيبی نداره، گل پسر بابا می خواد باباش رو تنبيه كنه.

در همان حال كه پسرش را به آغوش داشت، با نگاهی محبت آميز به دخترها رو 
به صديقه خانم گفت:

- اما عوضش دخترها هنوز منو به خاطر دارند.
- ای آقا!

كالم صديقه خانم رنجيده خاطر بود.
نگاه مرد با محبت به چش��مان همسرش دوخته شد و تبسم شيريني روي لبش 
نشست. صديقه خانم دستپاچه س��عی كرد سرخی گونه هايش را پنها ن كند. كم كم 
دوروبرشان خلوت شد و اهالی هركدام به سويی رفتند و خانواده كوچك سبزيكار را به 
حال خودشان گذاشتند. راضيه خانم درحالی كه دستش را به ديوار گرفته بود، آرام آرام 
درحالی كه چشمانش هنوز برق اشك را به چشم داشت، رو به سمت خانه اش برگشت. 

سركوچه هنوز تابلويی فلزی جا خوش كرده بود؛ كوچه شهيدان نوراللهيان.
***

تمام پيش بينی های حاج ابراهيم برای يك مرخصی بی دردسر به روز سوم نرسيده، 
نقش بر آب شد.

روز سوم آمدنش داشت واشر شير آب را كه به قول همسرش از صداي چك چكش، 
شب ها يك خواب آرام برايشان نگذاشته بود، تعمير می كرد كه صديقه خانم سرش را 



  82
بدرقه تا مقصد

از پنچره بيرون آورد و صدايش زد.
- آقا تلفن با شما كار داره.

حاج ابراهيم كمی  سرش را به عقب چرخاند و گفت:
- با من؟!

صديقه خانم همان طوركه باز به داخل برمی گشت، با صدايي كه داشت دور می شد 
جواب داد:

- بله با شما...
حاجی دست خيسش را با حوله ای كه دخترش مليحه به دستش داد خشك كرد 
و همان طور كه با لبخند از او تش��كر می كرد، وارد اتاق شد. تلفن نزديك پنجره روی 
يك ميز عس��لی خوش نقش و نگاری كه صديقه خانم با س��ليقه خودش دوروبرش را 
تزيين كرده بود، قرار داشت. كنار عسلی هم كناره ای را پهن كرده و پشتی تركمنی 
خوش نقش��ی را هم به ديوار تكيه داده بود؛ به خاطر اينكه وقتی با تلفن حرف می زد 
ترجيح می داد كه روی زمين بنشيند، بدش می آمد كه حرف هايش را ايستاده بزند. به 
خاطر همين هم بارها و بارها محمد و او به اين كارش خنديده بودند و س��ربه سرش 
می گذاشتند. حاجی و محمد بيشتر اوقات همان طور كه می ايستادند، جواب تلفن را 
می دادند، برای همين هم بچه ها اس��م كناره را تش��كچه اختصاصی مامان لقب داده 

بودند.
- الو بفرماييد...

حاجی حوله دس��تش را روی لبه طاقچه گذاش��ت و در همان حال با مخاطبش 
مشغول احوالپرسی شد. صديقه خانم به آشپزخانه برگشته بود. پشت حاجی رو به اتاق 
بود و صورتش به طرف پنجره قرار داشت، به خاطر همين هم هيچ كس متوجه رنگ 
و روی صورت او كه حاال داش��ت به خاكستری می زد، نشد. پاسخ های حاجی تنها به 

بله و نه منتهی می شد.
- بله چشم...
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- حتما... دستتان درد نكند.
- ممنون. اميد به خدا. 

- خدانگهدار.
حاجی آخرين خداحافظی را هم انجام داد، س��پس همان طور كه پش��ت به اتاق 
داش��ت، بی حركت سرجايش باقی ماند. س��روصدای ظرف و ظروفی كه صديقه خانم 
داش��ت برای ناهار آماده می كرد، سكوت حاجی را تحت الشعاع قرار داده بود. دخترها 
هم هركدام به طرفی بودند. فقط مصطفی كوچولو روی پتو دراز كشيده بود و داشت با 
ماشين اسباب بازی اش بازی می كرد كه او هم متوجه حالت نگاه پدرش نبود. حاجي با 
دست هايی كه به پشت زده بود، نگاهی به داخل حياط داشت. لب های بهم فشرده اش 
نش��ان از افكار درونی اش داش��ت. چش��م های حاجی به سرشاخه بيد مجنون حياط 

دوخته شده بود.
- آقا ناهار حاضره.

با ش��نيدن صدای صديقه خانم، حاجی يكه ای خورد و به خودش آمد. دس��تی به 
صورتش كشيد و سعی كرد تا قيافه عادی به خودش بگيرد. به خاطر همين هم خم 
شد و پسركش را از روی زمين بلند كرد و همان طور كه او را به سرشانه گرفته بود، به 

طرف سفره رفت. در همين هنگام هم با خود واگويه كرد:
- خدايا! حاال چيكار كنم؟

با تمام تالش��ی كه حاجی موقع صرف ناهار برای عادی نگه داش��تن خود كرد، 
اما صديقه خانم با زيركی متوجه ش��د كه چيزی فكر مردش را به خود مشغول كرده 
است كه جز چند قاشق، ديگر چيزی از غذايش نخورد و تنها خود را به ظاهر سرگرم 
خوردن نش��ان داد. در برابر ش��وخی های بچه ها هم ب��ه زدن لبخندی كم جان اكتفا 

می كرد.
صديقه صبوری به خرج داد و تا آخر ناهار هيچ حرفی نزد، اما وقتی سفره برچيده 
شد و دخترها بيرون رفتند، دو استكان چای ريخت و كنار حاجی روی زمين نشست. 
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حاجی داشت قرآنش را زمزمه می كرد.
- خسته نباشی.

حاجی عينكش را از چش��م درآورد و بانگاهی گرم به همس��رش نگريس��ت و در 
جوابش با محبت تبسمی كرد و گفت:

- شما خسته نباشی با ناهار خوشمزه ای كه امروز برای ما درست كردی.
صديقه خانم كمی  س��رجايش جابه جا ش��د و همان طور كه اس��تكان چای را به 

دستش می داد، با نيم لبخندی پاسخ داد:
- ولی فكر نكنم شما چيزی از خوشمزگی غذا فهميده باشی.

ابروهای حاجی باال جست.
- چطور؟

- آخه تنها چند قاش��ق خوردی، بعد هم من نديدم يه لقمه درست و حسابی از 
گلوت پايين رفته باشه.

لبخندی لب های حاجی را از هم باز كرد و همان طوركه قرآن را می بس��ت، آن را 
بوسيد و روی طاقچه باالی سرش گذاشت، در همان حال هم گفت:

- هيچ وقت نمی شه سر شما رو كاله گذاشت، خيلی زود ما لو می ريم.
صديقه خانم تابی به گردنش داد و گفت:

- پس چی؟
سپس كمی  خود را نزديك كرد و گفت:

- خب حاال بگو چی شده كه فكرت اين قدر مشغول شده. اصال كی بود زنگ زد؟ 
چون من فكر می كنم از همون تلفن آشفته شدی.

حاجی در حالی كه سعی می كرد لحنش عادی باشد، سری تكان داد و گفت:
- درست حدس زدی.

با گفتن اين حرف، اس��تكان چای را به لب برد و جرعه اي از آن را نوش��يد. شايد 
می خواست به نوعی از جواب طفره برود و راه فراری برای خود بيابد. اما هر چقدر هم  
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نوشيدن چايش را طول داد، فايده ای نداشت. مادر بچه هايش را نمی توانست  دست به 
سر كند. بايد برای او پاسخی پيدا می كرد.

- خب! من منتظرم.
حاجی پاهايش را دراز كرد و درحالی كه سعی داشت نگاهش را از او بدزدد، گفت:

- هرچند چيز مهمی  نيست. فقط...
- فقط چی؟

صديقه خانم آش��كارا ناآرام ش��ده بود و نمی توانست س��ر جايش بنشيند. حاجی 
نگاه��ش را ب��ه او دوخت. دلش نيامد بيش��تر از اين او را منتظر نگ��ه دارد، بنابراين 

شمرده شمرده رو به او گفت:
- راستش من بايد برگردم.

- چی؟! ولی هنوز سه روز هم نشده كه آمدی.
صديقه خانم بسان كودكی لب برچيد. حاجی سعی كرد دلداری اش بدهد.

- چاره ای ندارم، مجبورم.
- يعنی چی كه مجبورم...؟

- تو كه می دونی هر كسی يه تخصصی داره. حاال هم اونا به هنر من احتياج دارند 
و كسی رو هم ندارند، بايد برم.

صديقه خانم شانه ای باال انداخت. ابروهای درهم او نشان از ناراحتی درونش می داد. 
مرد نگاهش را به او دوخت، دلش می س��وخت، می دانس��ت كه تنهايی و دست تنها با 
چند بچه كوچك س��رو كله زدن چقدر دش��وار است. همسرش از زمان شروع جنگ 
بدون كمك از شوهر و پسر بزرگش سختی ها را تحمل كرده و دم نزده بود و حاال بعد 
از سه ماه كه مردش را در خانه می ديد، اين شايد انتظار زيادی نبود. اما او هم چاره ای 
نداش��ت. بايد می رفت. پسركش درگوشه ای از كشور نياز به پدر داشت و دست های 
حمايتگر او را می طلبيد. وای اگر مادرش می فهميد االن پاره تنش به چه روز و حال 
است! شايد چارقد به سر می كرد و راه می افتاد، اما نه االن وقتش نبود كه به او واقعيت 
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را بگويد. همان بهتر كه سينه اش جايگاه راز بماند... او طاقتش را داشت... بله طاقتش 
را داشت. اما حاجی هم در آنچه بعد ديد شايد چندان صبر و طاقتی از خود نشان نداد.

***
محمد ناله ای كرد و خواست به پهلو بچرخد اما درد امانش را بريد. سرش سنگينی 
می كرد، نمی دانست كجاست. صداهای گنگ و ناآشنايی كه دور و برش بود او را گيج تر 
می كرد. نمی دانس��ت اين درد لعنتی از كجا آمده كه اينچنين امانش را بريده اس��ت. 
چيزی به خاطر نمی آورد. همه چيز را خاكس��تری می ديد، با وزوزی كه مثل پشه ای 
كنار گوشش او را آزار می داد. سعی می كرد تكان بخورد اما نمی توانست. تا می خواست 
تكان بخورد، دردی ش��ديد تا اعماق استخوانش را می سوزاند. برايش اين درد عجيب 
بود. سابقه نداشت در برابر دردی اين طوری ناتوان باشد و از ته دل بنالد. اما هر كاری 
می كرد، نمی توانست جلوی ناله اش را بگيرد. روزهای اول اين صدای ناله برايش نا آشنا 
بود، اما كم كم فهميد اين ناله ها از گلوی خودش خارج می شود. تالش كرد تا باز هم 

طاقت بياورد.
نمی دانست چند روز گذشته است كه صدای آشنايی دلش را تكان داد:

- محمدم!
س��عی كرد تا پلك هايش را باز كند اما نتوانست. از ميان لب های داغمه بسته اش 

صدای خشداري بيرون آمد:
- بابا!

- جان بابا! نگران نباش من اينجام.
بوی آشنای پدر برايش آرامش كرد. دلش می خواست می توانست چشم هايش را 
باز كند اما سنگينی پلك هايش برايش بسيار عجيب بود. انگار كسی روی چشم هايش 
را با دست محكم نگه داشته بود و اجازه نمی داد چشم هايش را باز كند. دست های پدر 
دستش را محكم نگه داشته بود. با لمس دست های پدر، دلش آرام گرفت. انگار نيرويی 
را به او تزريق كرده بودند. زمزمه مبهم پدر را با كسی شنيد. كلمات برايش خيلی دور 
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بودند فقط يكی دو كلمه را شنيد، اما بقيه برايش نامفهوم بودند. فقط حمله... پاتك... 
پاندول... دستش... 

كلمات را نمی توانست كنار هم تشخيص بدهد. سردرگم بود. درد امانش را بريده 
بود.

- محمدم! خوبی؟
- هوم.

بوی ناآشنايی باعث شد سرش را به طرفی برگرداند. طرح مبهمی  از سايه خانمی 
 را ديد، لحظه ای بعد صدايش را هم شنيد.

- پدرجان اگه اجازه بديد می خوام آمپولش رو بزنم.
- باشه دخترم بفرماييد.

خش خ��ش مالفه ها اعصابش را به هم ريخته بود. يك لحظه دردی را در بازويش 
احس��اس كرد، بعد به ثانيه نكشيده احساس كرد گرمای مطبوعی در سرتاسر بدنش 

پيچيد. دوباره بوی پدر جای آن بوی ناآشنا را گرفت.
- بابا!

- جان؟
- چه باليی سرم آمده؟

آه پدر برای لحظاتي ساكتش كرد، بعد او با همان لحن آرامش گفت:
- می گن تو عمليات زخمی  شدی.

- عمليات؟
محمد دوباره تكرار كرد عمليات؟... كم كم ابرهای خاكس��تری ذهنش داش��ت به 
كناری می رفت و چيزهايی به يادش می آمد... آره عمليات... آن شب بايد عمليات انجام 

می دادند. شب حمله بود، عمليات والفجر...
اين جرقه بسان باروتی تمام ابهامات را به كناری زد. يادش آمد. آن شب نيروها را 
خودش هدايت كرده بود. لحظه زخمی  شدنش را هم به خاطر آورد. درست وقتی بود 
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كه دستش را باال گرفت تا به سيد جواد عالمت بدهد كه او را پوشش دهد. تنها باال 
گرفتن دستش را به  خاطر آورد. بعد نوری شديد و سوزش شديدتری كه در دستش 

حس كرد.
بقيه روزها برايش در پرده ای از ابهام گذشت و او درگير به خاطر آوردن لحظه هايش 
بود و تا وقتی كه صدای پدرش را ش��نيد، چي��زی به ياد نمی آورد، اما صدای او انگار 
مثل دريچه ای از نور، ابرهای خاكستری را از هم دريد و به خاطرش آورد كه كجاست 

و چه اتقاقی افتاده است.
محمد كم كم با پرستاری پدر توانست آرام آرام بهبودی نسبی اش را به دست بياورد 

و به دردی كه اين قدر آزارش می داد غلبه كند.
باالخره حال عمومی اش آن قدر خوب ش��د كه دكترها به خودش��ان اين اجازه را 
دادند كه او را به اتاق عمل ببرند. حاال از نظر پزش��كی او می توانست 12ساعت عمل 

را تحمل كند.
صبح بود كه پرس��تارها وارد ش��دند تا او را برای بردن به اتاق عمل آماده كنند. 

محمد بيدار بود. حاج ابراهيم دقايقی بعد از پرستارها وارد اتاق شد.
 وقتی داخل آسانسور شدند،حاج ابراهيم دست سالم محمد را به دست گرفت و با 
لبخند نگاهش را به او دوخت. محمد سعی كرد تا بخندد، اما درد امانش را بريد. وقتی 
در ن��گاه پدرش نگرانی را ديد، تالش كرد تا دردش را پنهان كند. نمی خواس��ت دل 
پيرمرد را بيش��تر از اين خون كند. می دانست كه برای او ديدنش در اين وضع چقدر 
دردناك است. در همان مدتی كه هوشياری اش را به دست آورده بود، متوجه شد كه 
قضيه مجروح شدنش را از مادر پنهان كرده است و دانستن اين موضوع چقدر خيالش 
را آس��وده كرد. دلش نمی خواست مادرش را بيشتر از اين نگران كند. می دانست كه 
او در اين سال هاي جنگ، دست تنها بار چه مشكالتی را به دوش كشيده است، ديگر 

ديدن پسرش روی تخت بيمارستان حتما خارج از توانش بود.
12س��اعت طاقت فرس��ا، امان حاج ابراهي��م را بريده بود. با تمام س��عی و تالش 
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پرس��تارها، نتوانس��ته بود به غير از اس��تكانی چای، چيز ديگری بخورد. يكی دو بار 
سرپرستار كنارش آمده و از او خواسته بود كه دست كم برای استراحت به اتاق محمد 
برگردد، اما او قبول نكرده بود، نمی توانست، دلش آرام نداشت. فقط ساعتی را به حياط 
بيمارس��تان رفته و قدمی  زده بود. سرش سنگين بود، دلشوره داشت. می ترسيد كه 

خدای ناكرده نتواند ساعات طوالنی عمل را تحمل كند. نيروی بدنی قوی نداشت.
 ي��اد روزهاي تولد محمد افتاد و جثه ريز و نحيف��ش. وقتی براي اولين بار نوزاد 
را نش��انش دادند، دلش لرزيد. وای كه چقدر كوچك و شكستنی معلوم می شد... در 
روزهای دنيا آمدنش حتی می ترس��يد بغلش كند، می ترس��يد كه بسان چينی ترك 
بردارد. حتی وقتی مادرش او را درآغوش می گرفت، او با احتياط كمی  اين ورتر حاضر 
به يراق آماده بود كه اگه خدايی ناكرده از دست مادرش ليز بخورد، او بتواند بگيردش. 
در تمام اين س��ال ها كه او قد می كش��يد، حاجی هميشه پشت سرش به نوعی آماده 
برای دفاع از فرزندش بود. روزهای اولی كه كالس اول رفت، سر صف تنها شاگردريزه 
كالس بود كه ناظم مدرس��ه دس��تش را كشيد و او را جلوی صف آورد. كيف بزرگش 
تمام هيكلش را پوشانده بود و او تالش می كرد تا می تواند خودش را زير بار سنگين 
كيفش صاف نگه دارد. برخالف جثه ريزش جديت خاصی در كارهايش داشت، دلش 
نمی خواست مشكالتش را روي دوش ديگران بيندازد. هميشه در همه حال بار كارها 
را ب��ه عهده می گرفت. به غير ازآن هم س��عی می كرد تا هر جور هس��ت كمك حال 
ديگران باشد. تا هفت سالگی تنها فرزند خانواده بود، بعد ازآن با دنيا آمدن پی درپی 

سه دختر، تقريبا می شد گفت كه سرشان خيلی شلوغ شد. 
محمد با تمام كوچكی وقتی از مدرسه می آمد، سعی می كرد خواهرهای كوچكش 
را طوری س��رگرم كند كه مادر بتواند كمی  اس��تراحت كند و از دست شيطنت های 
آن ها نفسی به آسودگی بكشد. دوران ابتدايی را كه تمام كرد، به مدرسه راهنمايی در 
كوچه دكترشيخ رفت. حال ديگر بسيار عاقل تر از سنش رفتار می كرد. از همان سال ها 
هم عالقه خاصی به مكانيكی داشت. تابستان كه می شد حاجی را وادار می كرد تا او 
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را به مغازه دوس��تش كه مكانيكی داشت ببرد تا بتواند به عنوان شاگرد آنجا مشغول 
شود. در اندك مدتی چنان در مكانيكی خبره شد كه وقتی صاحب كارش نبود، خيلی 
از كارها را دس��ت تنها انجام می داد. به خاطر همين عالقه اش وقتی دوران راهنمايی 
را تمام كرد، با مش��ورت پدر به هنرستان فنی رفت. حاجی هم مخالفتی نكرد، چون 
دلش می خواس��ت محمد به رشته ای كه مورد عالقه اش بود، برود. در چند سالی كه 
به هنرس��تان می رفت به خاطر پشتكارش مورد توجه مسئوالن هنرستان قرار گرفته 
بود و به او چندين بار تقديرنامه هم دادند. عاقبت هنرس��تان را با نمرات بسيار عالی 
به پايان رساند. در كنار درس، در پايگاه بسيج هم ثبت نام كرده بود و به قول خودش 
می خواس��ت وظيفه دينی خود را هم نسبت به كش��ورش انجام دهد. خيلی وقت ها 
حاجی از اين همه تعصب او نسبت به مادر و خواهرهايش حيرت زده می شد. در هيچ 
زمانی اجازه نمی داد وقتی كسی پشت درمی آيد به غير از خودش كسی برای باز كردن 
در برود. از همان زمانی كه خواهرهايش به سن تكليف رسيدند، پيگير حجابشان بود و 
سختگيری می كرد؛ حتی گاهی وقت ها اين سختگيری ها را در مورد مادرش هم انجام 
می داد. به محض اينكه از مدرسه به خانه می آمد عوض استراحت، برای خريد خانه به 
بيرون می رفت و چيزهايي را كه الزم داشتند، تهيه می كرد. دلش نمی خواست وقتی 

پدرش نيست مادر يا يكی از خواهر هايش به در مغازه يا نانوايی برود.
به غير از كارهای منزل هميشه حواسش بود كه كدام يك از فاميل نياز به كمك 
دارند تا به ياری ش��ان بشتابد. ازآن قامت كوچك و ريزه، اين همه جنب وجوش واقعا 
تعجب داشت. هيچ وقت كم نمی آورد. ديگر همه عادت كرده بودند كه در هر گرفتاری 
اول سراغ او بيايند؛ و اين وابستگی فاميل به او باعث سرافرازی و غرور حاجی می شد. 
ح��ال ديگ��ر فراموش كرده بود كه ي��ك زمانی تا چه اندازه دلواپس پس��ركش بود و 
نگران آينده اش... ديگر می توانست با خيال راحت هر جايی كه می خواهد برود. چون 

می دانست نره شيری به خانه دارد كه مواظب خانواده است.
ب��ا ش��روع جنگ تحميلی، به حاجی فرص��ت نداد و زودتر از او اق��دام كرد برای 
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نام نويسی... حاجی وقتی فهميد كه فردای آن روز اعزام می شد. تازه بعد از رفتنش بود 
كه روزی متوجه شد پولی را كه برای موتور نام نويسی كرده است، برای مكه يكی از 
همسايه ها داده است. حاجی فهميد اما به رويش نياورد. می دانست شايد دلش نخواهد 
كسی بويی از قضيه ببرد. بنابراين او هم لب فرو بست و راز پسر را در سينه نگه داشت. 

بعد از شهادت، موتور به نامش در آمد!
حاال اينجا پشت در اتاق عمل ايستاده بود و با دلی پر از تپش، نگران لحظه به لحظه 
عم��ل فرزندش بود. فرزندی ك��ه تا اين لحظه برايش تنها افتخار به همراه آورده بود. 
درحالي كه دانه هاي تسبيح شاه مقصود يكي يكي از الي انگشتانش عبور مي كردند، به 
خدايش التماس می كرد تا درد عمل را برای پس��رش راحت كند. می دانس��ت در اين 

لحظات تنها دعا گره گشای اوست.
عاقبت عمل طوالنی محمد تمام ش��د و درهای اتاق عمل باز ش��د. حاجی از جا 
كنده شد. با تمام توانی كه در پاهايش داشت به طرف برانكارد محمد دويد. چشمان 
زيبای پس��رش بسته بود، رنگ صورتش به خاكستری می زد. تمام دستش باندپيچی 
بود. حاجی خم شد و پيشانی اش را بوسيد. وای چه سرد بود. دست مجروح پسركش 
را با كنار انگشت نوازش كرد. بغض گلويش را با آهي پرصدا بيرون فرستاد و سوزش 
اشك را بر پهنای صورتش حس كرد.  لب های محمد خشك شده بود و ترك داشت و 
آرام آرام زير لب ناله می كرد. حاجی به پرستارها نگاه كرد. يكی از آن ها همان طور كه 
داشت سرم را تنظيم می كرد با مهربانی سری تكان داد و گفت كه نگران نباشد، عمل 
با موفقعيت انجام شده است. حاجی سعی كرد تا دل به كالم محبت آميز پرستار بدهد 
اما باز طاقتش نش��د. لب های محمد بدجوری ترك خورده بود. با احتياط از پرس��تار 
پرس��يد نمی ش��ود حداقل كمی  آب به او برس��اند يا لب هايش را تر كند؟ مرد جوان 
لبخندی زد و با سر اشاره كرد كه با رسيدن به بخش حتما اين كار را انجام خواهند 

داد. حاجی نفسی به آسودگی كشيد.
وقتی به اتاق محمد رسيدند، پرستارها مانع از ورود او شدند. حاجی پشت در بسته 
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باز منتظر ماند. برای لحظه ای حس كرد كه صدای ناله ضعيف پسرش را شنيده است. 
دلش فشرده شد. با خودش گفت نكند با احتياط جابه جايش نكنند و آسيبی به دست 

مجروحش برسد. اما باز عقل نهيب زد كه آن ها خودشان كارشان را بهتر از او بلدند.
عاقبت در باز ش��د و اجازه ورود دادن��د، حاجی انگار پرواز كرد و خودش را باالی 
س��ر او رساند. سگرمه های درهم محمد نشان از دردش داشت. حاجی سرش را كنار 

گوشش رساند و آرام زمزمه كرد: 
- محمد! بابا؟

ناله ضعيف محمد، پاسخ دل نگرانی پدر بود. دوباره دست سالمش را فشرد. محمد 
باز ناله كرد. در همين هنگام يكی از پرس��تارها كه با خودش مقداری پنبه و كاس��ه 

كوچك آب به همراه آورده بود، وارد شد. حاجی به او چشم دوخت.
- پنبه رو خيس كنيد و روی لب هاش بكشيد ولی مواظب باشيد كه آب ندهيد، 

سرم بهش وصله، نگران نباشيد اون تشنه اش نيست فقط شما لب هاشو تر كنيد. 
- باشه چشم. 

بعد از رفتن پرس��تار، حاجی آهس��ته پنبه را برداشت و با آب خيس كرد، سپس 
آن را با احتياط روی لب های ترك خورده محمد كشيد. محمد زبانش را به دور لبش 
كش��يد. حاجی باز دلش فش��رده شد. توي دلش خدا را ش��كر كرد كه مادرش اينجا 
نيست وگرنه دل پاره می كرد وقتی جگرگوشه اش را اين گونه بی حال و ناتوان در بستر 

بيماری می ديد. 



فصل نهم
فراق



بشير پوتين تميز را از كنار دستش برداشت و آن را به طرف خالومراد دراز كرد 
و در همان حال گفت:

- بابا سقا! عمومحمد كجاست؟
چش��م های خالومراد به اشك نشست، نگاهی به پسرك كه كنارش روی زمين 
چمپاتمه زد بود، كرد. از همان روزی كه او حالش خوب ش��ده بود، محمد دستش 
را در دس��تش گذاش��ته و او را اول به خدا و بعد به خالومراد س��پرده بود. خالومراد 
اول چندان تمايلی به س��روكله زدن با پسرك كه حال زبان باز كرده بود و دمی  از 
حرف زدن هم نمی ايستاد، نداشت اما به خاطر اينكه روی محمد را زمين نينداخته 
باش��د، قبول كرد. در مدتی كوتاه  چنان به شيرين زبانی های او خو گرفت كه ديگر 
ش��يطنت های گاه و بيگاهش به چشمش نمی آمد و اگر دقيقه ای از جلوی چشمش 
دور می ش��د، هراس��ان در پی اش می گش��ت. هرازگاهی كه به او چشم می دوخت، 
بی اختيار ياد پسركان خودش می افتاد و قلبش از درد و بغضی عميق فشرده می شد. 
ش��ايد حكمت خدا اين بود كه پس��رك را س��ر راهش قرار بدهد تا بتواند با عذاب 
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هجران عزيزانش كنار بيايد و كمی  به آرامش برس��د. سرنوش��ت، آن دو را كنارهم 
قرارداده بود تا مرهم زخم های همديگر شوند. حتی بشير هم از وقتی به او خو گرفته 
بود زياد برای خانواده اش دلتنگی نمی كرد و كمتر از آن ها حرف می زد. گويا او هم 
با سرنوشتش كنار آمده بود. خالومراد همه اين ها را مديون محمد بود كه وادارش 
كرد تا دست پسرك را در دست هايش بگيرد. حاال بشير دلتنگ عمومحمدش شده 
بود. خالومراد خود می دانست كه در آخرين عمليات، محمد بدجور زخمی  شده و به 
پشت جبهه منتقل شده است. خبرها را علي اكبر و بقيه بچه ها به او رسانده بودند؛ و 
چقدر هم در برابر قسم و آيه های خالومراد كه تاكيد داشت راستش را به او بگويند، 
خنديده و كلی سربه سرش گذاشته بودند كه نافش به محمدش بسته است و اگر 
روزی او را نبين��د حتما دق خواهد كرد و... تنها خالومراد زمانی آرام گرفته بود كه 
علي اكبر در حالی كه با مهربانی شانه هايش را به بغل گرفته بود، با ماليمت به او گفته 
بود كه باباسقا! تو فكر می كنی اگر اتفاقی برای محمد می افتاد، من اين طور زبانم به 
ش��وخی و خنده باز می شد و سربه سرت می ذاشتم؟ تو كه ديگه خودت بايد خوب 
بدونی من نفسم به نفس محمد بسته اس و هميشه از خدا خواستم اگه قراره اتفاقی 
بيفته، من جلوتر از محمد رفته باشم، چون طاقت دوريش رو ندارم. پس نگران نباش 
كه اين پسرعمه ما ُسرو ُمروگنده، االن داره برای ننه باباش كلی ناز مياره و تو كله اش 
در پی فرصته كه چطوری دورشون بزنه و بتونه فرار كنه و به اينجا برگرده... خيالت 

تخت تخت باشه. سروكله اش همين روزا پيدا می شه، پس منتظرش باش.
علي اكب��ر بعد از گفتن اين حرف ها پوتين های واكس خورده اش را از خالومراد 
گرفته و با نغمه اي زير لب، به طرف سنگرش راه افتاده بود، اما قبل از اينكه خيلی 

از او دور شود خالومراد از پشت سرش داد كشيده بود: 
- راستی امشب مگه چه خبره كه تو اين قدر به خودت رسيدی؟

علي اكبر از سر شانه اش نگاهی به او انداخته و درحالی كه بند پوتين هايش را كه 
از روی شانه اش ليز خورده بودند دوباره به روی شانه می انداخت، بلند خنديده و در 
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پاسخ گفته بود: 
- باباسقا! خيلی از دنيا عقبی. خيلی... امشب شب عملياته... شب عمليات.

- شب عمليات! پس چرا تو...
علي اكبر نگذاشت او حرفش را تمام كند و همان طور كه دور می شد، داد كشيد: 

- امشب، شب قراره...باباسقا. 
خالومراد با نگاهی حيرت زده به رد رفته او خيره شد و بی اختيار سنگينی خاصی 
را درون قلبش احساس كرد. چشمانش به سوزش افتاد و به آهستگی با پشت دست، 

قطره های اشكش را پاك كرد و آرام آرام به طرف سنگر خودش برگشت. 
***

صديقه خانم با پر چادر، اشك چشمش را پاك كرد و سعی داشت تا صورتش 
را عادی نشان بدهد. می دانست كه محمد با ديدن قيافه آشفته اش ناراحت می شود 
و جوش خواهد زد. نمی خواس��ت پسركش به غير از بيماری كه داشت، مشغوليت 
فكری ديگری هم داشته باشد. از همان روزی كه حاج آقا تلفنی سربسته به او خبر 
داده بود كه دارد با محمد بازمی گردد، دلش به شور افتاده و تا زمانی كه چشمش 
به آن ها نيفتاده بود، حتی لحظه ای هم آرام و قرار نداش��ت و بسان مرغی سركنده 
اين طرف و آن طرف می رفت. در برابر كنجكاوی دخترهايش هم س��عی كرده بود 
پاسخی سرباال بدهد تا دل كوچكشان را به درد نياورد. دلش نمی خواست آن ها را 
نگران كند، خودش كه دمی آرامش نداشت برای كل خانواده بس بود، ديگر هول و 

و الي آن ها برايش زيادی بود.
زمان��ی هم ك��ه در خانه را به روی مردهايش باز كرد، بی اختيار دس��تش را به 
روی قلبش گذاشت و عقب عقب رفت تا به ديوار تكيه دهد. محمد با همان لبخند 

هميشگی و با دست سالمش، مادر را بغل گرفت و كنار گوشش زمزمه كرد: 
- مادرم از شما توقع نداشتم به خاطر يك زخم كوچك اين طوری آشفته حال 

باشی.
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صديقه خانم با بغض زمزمه كرد: 
- محمدم! 

محمد خم شد و دست مادر را بوسيد. دمی  به همان حال ماند، حاج آقا با فشاری 
كه در قلبش حس می كرد، سعی كرد تا جو به وجود آمده را به هم بزند، به خاطر 

همين هم درحالی كه مصلحتی سرفه می كرد، با خنده گفت:
- بابا يكی هم به ما برسه!

صديقه خانم از كنار شانه های فرزندش به مردش نگاه كرد و لبخندی كمرنگ به 
روی لبش نشست. محمد همان طور كه شانه های مادرش را با يك دست به آغوش 
داشت، آهسته به طرف در اتاق راه افتاد. حاج آقا هم با نگاهی كه می ترسيد هر دم 
بارانی ش��ود، با ساك هايی كه به دستش بسان كوهی سنگينی می كرد، پشت سر 

آن ها قدم برداشت. 
حاج آقا از همان روزی كه آمدند، شايد روزی چند بار محمد را پيش دكترهای 
مختلفی برد تا ش��ايد فرجی ش��ود و هر بار هركدام درحالی كه س��عی می كردند 

احساسات درونی شان را حفظ بكنند، گفته بودند كه بايد توكل به خدا كنند.
آخري��ن دكتر در برابر اصرارهای حاج آقا قبول ك��رد تا او را عمل كند، اما قول 
زياد مس��اعدی نداد، فقط قبول كرد عمل كند. و ب��از حاج آقا بود كه كنار در اتاق 
عمل پس��ركش قدم زد و به ائمه)ع( متوس��ل ش��د؛ اين بار اما تنها نبود. همسر و 
برادرخانمش هم كنارش بودند و دلداری اش می دادند. دكتر چندان اميدی به آن ها 
نداده بود. اما باز هم همان يك درصدی كه گفته بود برايش��ان جای اميد داش��ت. 
حمي��د برادرخانمش در تمام لحظات عمل پابه پايش مانده بود و س��عی كرده بود 
تا دلداری اش بدهد كه بايد به آنچه خدا برايش��ان مقدر كرده اس��ت گردن نهند. 
صديقه خانم مهر سكوت به لب زده و فقط به كتاب دعايش چشم دوخته بود و مدام 
ذكر مي گفت؛ تا لحظه ای كه در اتاق عمل باز شد و پرستارها با برانكاردی كه روی 
آن پيكر الغر فرزندش خوابيده بود، بيرون آمدند؛ آن لحظه بودكه با دستی به روی 
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قلبش، به سويش پركشيده و آهسته ناليده بود: 
- محمدم! 

محمد اما با چشمانی بسته و لب هايی سفيد و داغمه بسته زير مالفه  دراز كشيده 
و س��ينه اش با دم و بازدم نفس��ش ب��اال و پايين می رفت و ف��ارغ از آنچه كه دور و 
برش بود، آرام خوابيده بود. مادر درحالی كه چادر از س��رش افتاده بود، خم ش��د و 

پيشانی اش را بوسيد. حاج آقا چادر همسرش را به روی سرش مرتب كرد. 
صديقه خانم در س��كوت، لبه های چادرش را به ه��م آورد و با نگاهی نگران به 

صورت فرزندش چشم دوخت. 
نتيجه عمل رضايت بخش نبود و همان طور كه دكتر گفته بود، اين عمل تنها يك 
ريسك بود كه در آن تنها يك درصد اميد موفقيت وجود داشت. خانواده سبزيكار به 

همان يك درصد هم اميد بسته بودند اما انگار حكمت خدا چيز ديگری بود.
زمانی كه دكتر نتيجه عمل را به حاج آقا گفت، او در اتاق تنها بود و كسی نديد 

كه مرد چه آرام شكست...
دست محمدش فلج شده بود و بايد تا آخر عمر وبال گردنش مي ماند. قلبشان به 

خون نشست. اما باز هم نگاهشان را به آسمان دوختند و خدا را شكر كردند.
سه روز از ماندن محمد در بيمارستان نگذشته بود كه بی قراري اش شروع شد 
و به حاجي گفت دلش می خواهد از بيمارس��تان مرخص شود. اما پدر مخالف بود. 
می دانست اگر تن به مرخصی بدهد، به ماندن در خانه هم رضا نخواهد داد و حتما 
باز راهی جبهه خواهد ش��د. اين بار واقعا مخالف بود چون می دانس��ت كه جس��م 
پسرش بسيار رنجور شده است و نياز به استراحت دارد پس تنها چاره همان ماندن 

در بيمارستان بود. 
اما اتفاقی پيش بينی نشده باعث شد ديگر نتوانند جلوی ماندنش را در بيمارستان 
بگيرند. آن روز وقتی به مالقاتش رفتند، تمام تالشش��ان اين بود كه جلوی محمد 

آرامششان را حفظ كنند و اين كار برای صديقه خانم خيلی دشوار بود.
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اما به محض اينكه وارد اتاق شدند، محمد درحالی كه سعی داشت تا جلوی نگاه 
بارانی اش را بگيرد، رو به مادر كرد و گفت:

- چه بی معرفت بود كه بدون من رفت!...
مادر مات و حيران به پسر خيره شد. محمد نگاهش را از پنجره به بيرون دوخت 

و زير لب زمزمه كرد:
- مرد حسابي قرارمون اين بود؟!

خبر ش��هادت علي اكب��ر را روز قبل به آن ها داده بودند، ام��ا هنوز برای انتقال 
پيكرش مشكل داشتند. مادر چه صبورانه سعی كرده بود تا محمدش متوجه نشود، 

اما انگار اشتباه كرده بود.
بعد از ش��هادت علي اكبر، محمد ديگر دل ب��ه ماندن نداد و با رضايت خودش، 
از بيمارستان مرخص شد. پدر همراه با دايی برای تحويل گرفتن پيكر علي اكبر به 

طرف جبهه رفته بودند. نگاه آسمان هم آن روز بارانی بود.
آمدنشان يك هفته ای طول كشيد و در اين مدت محمد مهر سكوت به لب زده 
بود و كالمی  حرف نمی زد. تقريبا همه وقتش را در حرم امام رضا)ع( گذرانده بود و 
خيلی كم به خانه می آمد. مادر می دانست كه در دل فرزندش چه می گذرد و زياد 
پاپی اش نمی شد. تنها وقتی زود به خانه آمد كه مادر بسان مرغی سركنده به خاطر 
تب شديد مصطفی پسركوچكش، دست و پايش را گم كرده بود و راه به جايی هم 
نداش��ت. آن روز محمد زود به خانه آمد و با ديدن سردرگمی  مادر، معطل نكرد و 
مصطفی را با همان دس��ت س��المش در آغوش گرفت و از خانه بيرون زد. مادر با 
ديدن ناتوانی  محمد در بغل كردن برادرش، احساس كرد كسی قلبش را با خنجری 
شكافته است. به التماس های او هم توجه نداشت كه گفت اجازه بده من بچه رو بغل 
كنم... با سرس��ختی و تالش زياد، برادر كوچكش را به درمانگاه رساند بدون اينكه 

حتی خم به ابرو بياورد؛ و مادر چه دردمندانه در خود شكست.
اس��تقبال مردم از علي اكبر و ديگرشهدا اس��تقبال پر شور و وصف ناپذيری  بود. 
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محمد با لب های بهم فشرده همراه با خيل مردم، پسردايی پرشروشورش را به آرامگاه 
ابدی بدرقه كرد.

پيكر پاك علي اكبر روی شانه های مردم به كنار مزارش رسيد. محمد قدمی  جلو 
برداش��ت. نگاهش را به چهره علي اكبر دوخت. هنوز لبخند به روی لب هايش باقی 
مانده بود. انگار دستی غيبي آخرين لبخند را به روی لب های خونينش نقاشی كرده 

بود. محمد زير لب زمزمه كرد: 
- آرام شدی پسردايی...

سپس رويش را برگرداند و با شانه هايی كه سعی می كرد باال نگه شان دارد، ازآنجا 
دور شد. نگاه خيس از اشك حاج ابراهيم، قدم های خسته پسر را بدرقه كرد.



فصل دهم
بدرقه تا مقصد



مادر جلويش ايستاده و در حالی كه دست هايش را به كناره در گرفته بود، با لجاجت 
ب��ه او ن��گاه كرده و با قاطعيت حرف��ش را تكرار كرده بود و محمد ه��م با درماندگی 

همان طور كه به مادر نگاه می كرد، برای صدمين بار مخالفتش را اعالم كرده بود: 
- نه مادر من... اين كار درست نيست... اونجا كه جای شما نيست. 

- منم مي يام! 
- آخه 

- آخه نداره، منم می خوام بيام، چه بخوای چه نخوای. 
محمد با دست سالمش موهايش را بهم ريخت. لب هايش به هم فشرده شده بود و 
درماندگی از نگاهش می ريخت. در همان حال س��عی كرد از راه ديگری برای منصرف 

كردن مادرش وارد شود. 
- می خوای با اين دخترها چكار كنی؟ نمی تونی كه اونا رو به اميد خدا رها كنی... 

مادر همان طور كه دست هايش را به بغل می گرفت كم نياورد و گفت: 
- زن دايی می ياد پيششون...تو نگران نباش. 
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- مادر!
- مادر نداره...منم مي يام. 
- آخه اگه بابا بفهمه چی؟

- باشه بفهمه...
قطار مشهد- اهواز آخرين سوتش را هم برای سوار شدن مسافران كشيد. مامور هاي 
قطار از بدرقه كننده ها تقاضا می كردند كه از درهای قطار فاصله بگيرند. ايستگاه غلغله 
بود. همه برای بدرقه عزيزانشان آمده بودند و سعی می كردند از آخرين دقايق باقی مانده 
برای سير نگاه كردن به مسافرانشان استفاده كنند. هر گوشه ای را نگاه می كردی نگاهی 
بارانی را می ديدی كه به رفتن پاره تنش چشم دوخته است و سعی دارد تا چشم خيس 
از اش��كش را در پس چادرش پنهان كند. در گوش��ه اي پدري را می ديدی كه آخرين 
سفارشش را به پسرك نوجوانش می كرد تا در غيابش مرد خانه باشد؛ يا تازه دامادی كه 
تالش داشت تا نوعروسش را آرام كند؛ يا پسری كه می خواست مادر را راهی كند كه 
به خانه بازگردد. محمد تمام اين ها را از پنجره قطار می ديد و فكر می كرد كه اگر االن 
خيلی از اين بدرقه كننده ها بدانند كه او در برابر مادرش كم آورده و مجبور شده است 
او را هم همراه با خود بياورد، چه خواهند گفت. مادر اما با خونسردی در كوپه خودش 
نشسته بود و داشت برای مصطفی پسر كوچكش ميوه پوست می گرفت، غافل از اينكه 
در دل پس��ر بزرگ��ش چه می گذرد. رزمنده ها يكی يكی يا دو س��ه تايی همان طوركه 
بلندبلند با هم حرف می زدند، در راهروهای قطار، بليت در دست كوپه به كوپه در پی 
يافتن صندلی های خود بودند. محمد از پنجره فاصله گرفت و خودش را به كنار در كوپه 
رساند. از باالی شانه اش به مادر كه خونسرد نشسته و مشغول كارخودش بود، نگاهی 
انداخت. لب هايش را به هم فشرد. ته دلش انگار كسی داشت رخت می شست. دلشوره 
داشت، می دانست كه اين قطار بيشتر رزمنده ها را جابه جا می كند. مطمئن بود به زودی 
ساير همسفر هايشان هم خواهند رسيد وآن وقت بايد چه كار می كرد؟ حريف لجاجت او 
نشده بود. هر چند قول گرفته بود تا اهواز بيايد و تنها چند روز بماند و سپس برگردد و 
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مادر هم قبول كرده بود، به قول خودش دم غنيمت بود، پس تا اهواز راهی شده بودند. 
دستش ازصبح بد جوري تير می كشيد و خسته اش كرده بود. سعی كرده بود بيشتر 
ساعت را كنار پنجره بگذراند تا مادر متوجه درد كشيدنش نباشد. دلش نمی خواست 

جوش دردش را بزند. پس همان بهتر كه جلوی چشم نباشد.
س��ه نفر جوان كه رنگ چهره شان نش��ان می داد از جنوب هستند، درحالی كه به 
بليت هايش��ان نگاه می كردند، به كنار كوپه آن ها رس��يدند؛ يكی شان سركی به داخل 

كشيد و با لهجه بندری رو به محمد گفت:
- ببخشيد فكر می كنم بليت ما مال اين كوپه است. 

محمد همان طور كه سعی می كرد آرامشش را حفظ كند، زير لب زمزمه كرد: 
- بفرماييد. 

يكی از جوان ها همان طور كه به داخل سرك می كشيد، با تعجب به حاج خانم خيره 
مانده بود. محمد سعی كرد جلوی مادر بايستد.

- ها اين خانم با شماست؟ 
محمد تنها سری تكان داد. 

نگاهی به هم انداختند. انگار معذب شده بودند. اين پا و آن پا می كردند. شايد انتظار 
داشتند محمد كنار برود تا آن ها بتوانند سر جايشان جابه جا شوند. اما محمد همان طور 
در س��كوت وس��ط كوپه مانده بود. دقايقی به همين منوال گذش��ت. سرانجام يكی از 

جوان ها درحالی كه سعی می كرد با ماليمت حرف بزند، رو به محمد گفت:
- اجازه می دی ما بشينيم؟ 

- ها ببخشيد! يعنی بله بفرماييد. 
محمد از سر راه آن ها به كناری رفت، در همان حال هم سعی كرد به طرف مادرش 

نگاه نكند. حاج خانم سعی كرد لبخندش را پنهان كند. 
قطار آخرين سوتش را هم كشيد و تلق تلق كنان با سنگينی از ايستگاه مشهد خارج 

شد...
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فصل یازدهم
وصال



محمد چفيه اش را به دور گردن محكم كرد و از جيپ پياده ش��د. ايستاد و 
نگاهی به منظره آش��نای روبه رويش كرد. نفس��ی عميق كشيد و قدمی  به جلو 
گذاشت. سعی كرد در همان حال كه به طرف سنگر فرماندهی می رود، نگاهش 
را از س��نگر علي اكبر دور نگه دارد... از همان زمانی كه س��وار ماشين شده بود، 
روی قلبش سنگينی خاصی را احساس كرده بود، می دانست تحمل كردن جای 
خالی علي اكبر بس��يار دشوار خواهد بود. اما س��عی كرده بود تا وقتی كه با آن 
روبه رومی شود، درموردش فكر هم نكند. می دانست با فكر كردن به لحظه لحظه 
بودنش با علي اكبر، ديوانه خواهد شد. هر گوشه ای از جبهه را كه نگاه می كرد، 
می توانس��ت نگاه ش��وخ و خنده های بلند او را بشنود. مطمئن بود از اين به بعد 

ساعت ها و لحظه های بسيار دشواری در پيش خواهد داشت.
- عمو محمد! 

محمد هنوز به خودش نيامده بود كه با اس��تقبال بش��ير غافلگير شد. بشير 
فارسی را با لهجه بس��يار جالبی صحبت می كرد، بريده بريده همان طوركه او را 
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بغل كرده بود، دلتنگی اش را به زبان می آورد. محمد تبسمی كرد و در حالی كه 
موهای چون شبق او را نوازش می كرد، به آرامی گفت:

- باريكال! می بينم تو مدتی كه من نبودم خيلی پيش��رفت كردی و می تونی 
قشنگ فارسی حرف بزنی. 

بشير سرش را كمی  از روی سينه محمد برداشت و جواب داد: 
- باباسقا يادم داده. 

- باريكال بابا! 
بش��ير فاصل��ه گرفت. خم ش��د تا س��اك محم��د را از زمين ب��ردارد اما او 

پيش دستی كرد و گفت:
- خودم ميارم. 

- اما عمو!
نگاه بش��ير روی دس��ت محمد ميخكوب شده بود. محمد همان طور كه بند 

ساك را به روی شانه اش می انداخت، خنديد و گفت:
- عادت كردم مرد جوون. 

بعد به راه افتاد. بشير سعی كرد قدم هايش را با او هماهنگ كند. 
- خب نگفتی باباسقا كجاست كه تو اين طرف ها تنها جوالن می دی؟ 

بشير كمی خودش را جلو كشيد و گفت:
- بابا مريض احواله. 

- مريضه؟!
- ها مريضه. 

- از كی؟ 
بشير جلوتر آمد و در همان حال گفت:

- از موقع شهادت علی...
ام��ا به موقع جلوی زبان��ش را گرفت و با رنگی پريده به محمد خيره ش��د. 
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محمد نيمچه تبس��می كرد و در حالی كه س��عی می كرد فكش را زياد روی هم 
فشار ندهد، زير لب گفت:

- عيبی نداره، راحت باش.
بعد از آن تا لحظه ای كه به سنگر فرماندهی رسيدند، ديگر هيچ كدام حرفی 
نزدند. كنار س��نگر، بشير خداحافظی كرد و شلنگ تخته از او دور شد. محمد از 

پشت سرش داد كشيد: 
- كارم اينجا كه تموم شد، ميام ديدن باباسقا. 

بش��ير دستش را تكان داد و چون باد دور شد. پيراهن خاكی رنگش حداقل 
دو شماره برايش بزرگ بود و در هوا لق می زد.

روبه رو شدن با خالومراد از آنچه كه به نظرش می آمد سخت تر بود و تحمل 
آن دشوار...

خالوم��راد به محض اينكه محمد از در س��نگر وارد ش��د، ب��ا ديدنش از جا 
نيم خيز شد و در حالی كه دست هايش را به طرفين باز كرده بود، از ته دل ناليد. 

- محمد...آمدی بابا...
س��پس در حالی كه به پهنای صورتش می گريست و قطره های درشت اشك 
روي محاس��ن سفيدش جاري بود، زار زد. بشير، مچاله شده كنارش روی زمين 
كز كرده بود. خالومراد ضجه زد. محمد احس��اس كرد كسی قلبش را به چنگ 
گرفته اس��ت. كنار پيرمرد كه داش��ت از ته دل می گريست روی زمين زانو  زد. 
با همان دس��ت س��المش او را بغل كرد. ش��انه های پيرمرد از شدت گريه تكان 
می خورد. محمد س��عی ك��رد دلداری اش بدهد. می دانس��ت خالومراد چقدر به 
علي اكبر وابس��ته اس��ت. هميش��ه می گفت جبهه يك طرف، شروشور اين پسر 
يك طرف... آدم با ديدن خنده هاش دلش جوون می ش��ه و دوری از عزيزان رو 
احس��اس نمی كنه... حاال با رفتنش، خالومراد انگار يك دفعه باز بی كس ش��ده 
بود. باباس��قا يك شبه موهای سفيدش بيشتر شده بود و كمرش خم تر...به قول 
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خودش رفتن علي اكبر ديگر از توانش خارج بود... محمد به اش��ك هايش اجازه 
داد س��رازير ش��ود... جای خالی علي اكبر چون نيشتری داشت قلبش را سوراخ 

می كرد.
بيس��ت روز از آمدنش گذشته بود كه دستور رسيد برای شناسايی برود. اما 
ن��ه تنه��ا... بايد گروهی را انتخاب می كرد و می رف��ت... و اين بار چقدر انتخاب 
دش��وار بود... هميش��ه اين علي اكبر بود كه نظرش را به او تحميل و گروه مورد 
عالقه اش را انتخاب می كرد...و محمد با لبخند به روی خودش نمی آورد كه باز 
به زور، خود و گروهش را به او تحميل كرده اس��ت، اما اين بار تنها شناس��ايی 
نبود، عمليات شناس��ايي- رزمي در پيش بود. به خاطر همين هم بايد گروه با 
دق��ت انتخاب می ش��د. برای دقايقی طوالنی روی خاكريزي كه نزديك س��نگر 
علي اكبر بود نشس��ته و با لب های بهم فش��رده به فكر فرو رفت��ه بود. زمانی به 
خودش آمد كه سيدجواد كنارش نشسته و در سكوت، چون او به غروب آفتاب 

خيره شده بود...
ش��ب از نيمه گذش��ته بود كه با گروهش راهی ش��دند. همه در س��كوت از 
كناره ه��ای قاي��ق به نيزارهای وهم آور خيره ش��ده بودند. كس��ي پلك نمي زد. 
تاريكی قيرگون رودخانه جلوی ديدشان را می گرفت. هيچ كس حتی به فكرش 
هم خطور نمی كرد تا لحظه ای كه به مقصد می رس��ند، لحظه ای چش��م بر هم 

بگذارد.
احسان كم سن و سال ترين عضو گروه كه در دقايق آخر و به خاطر اصرارهای 
مكررش توس��ط فرمانده انتخاب ش��ده بود، در گوش��ه ای از قايق كز كرده و با 
ديدگانی گشادشده، چشم به فرمانده الغر اندامش دوخته بود كه در جلوی قايق 

با دقت نگاه به تاريكی داشت.
احس��ان سرش را به قنداق س��رد تفنگش تكيه داد و چشمان خسته اش را 
ك��ه از بی خوابی می س��وخت، به آبراهه دوخت. خيلی دلش مي خواس��ت برای 
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يك س��اعت، فقط يك س��اعت چش��م هايش را روی هم بگ��ذارد و بدون هيچ 
دغدغه و دلهره ای بخوابد. چش��م هايش می س��وخت. از ديش��ب كه توی چادر 
بعد از نماز مغرب اس��م ها را خواندند و گروه را مش��خص كردند، ديگر خوابش 
نبرده بود. هيجان داشت. برای اولين بار بود كه داشت همراه با گروهی ورزيده 
ب��ه شناس��ايی می رفت، خودش هم مان��ده بود كه چط��ور او را انتخاب كردند. 
می دانست برای اين ماموريت جوان است و كم تجربه... ولی به نظر خودش اين 
دليل نمی ش��د. مخصوصا وقتی به فرمانده اش نگاه می كرد كه ش��ايد سنش به 
زور به 24 می رسيد. خوب اگر جوان بودن نشانه بی تجربه بودن است، چرا او با 
اين س��ن كم فرمانده  شده بود... دورادور وصفش را شنيده بود و می دانست چه 
لياقت هايی دارد. يكی دو بار هم از نزديك شاهد كارهايش بود. اما خوب، او هم 

دلش می خواست مثل او باشد پس بايد از جايی شروع می كرد.
وقتی كه ش��نيد برای شناس��ايی دارن��د گروهی را جم��ع می كنند، با چه 
دستپاچگی سراغ س��رگروه رفته و التماس كرده بود كه اسم او را هم بنويسند 
اما سر گروه قبول نكرده و گفته بود كه فرمانده اجازه نمی دهد كه مبتدی ها به 
اين ماموريت بيايند، چون ماموريت بس��يار حساس است. اما نااميد نشده بود و 
عزمش را جزم كرده و با تمام خجالتی كه می كش��يد، پهلوی فرمانده سبزيكار 
رفته بود و بعد از كلی اين پا و آن پا كردن درحالی كه خودش احساس می كرد 
تا بنا گوش س��رخ ش��ده اس��ت، تقاضايش را مطرح كرده بود و با سری آويزان 
ايس��تاده بود تا فرمانده جوابش را بدهد. ب��رای دقايقی فرمانده حرفی نزده بود 
و تنها با چش��مانی كه درآن تفكری عميق به چش��م می خورد، به او نگاه كرده 
بود. احس��ان اگر می دانست كه درآن لحظه به خاطر شباهتش به دوران جوانی 

پسردايی فرمانده، االن در دل او چه می گذرد، سعی می كرد تنهايش بگذارد.
عاقبت بعد از لحظه ای كه به نظر احسان به قرنی می مانست، او لب گشوده 

بود. چقدر صدايش آرام بخش بود و به دل می نشست.
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- چرا می خوای بيای؟
احس��ان آب دهانش را قورت داد. س��يبك گلويش كه به قول مادرش ارثيه 
فك و فاميل های پدری  بود، باال و پايين رفت و در همان حال بريده بريده گفت:

- دلم می خواد مادرم بهم افتخار كنه. 
- مادرت؟!

ابروهای فرمانده باال جستند. احسان پابه پا شد. 
- آره مادرم... آخه اون خيلی دلش می خواست من مرد بشم. 

لب های فرمانده به لبخندی ازهم گشوده شد و با مهربانی گفت:
- تو چند سالته؟

احس��ان س��رش را باال گرفت. در نگاه فرمانده برقی می درخشيد، دهان باز 
كرد كه جواب بدهد، فرمانده انگش��ت دس��تش را باال گرف��ت و در حالی كه به 

شوخی تهديدش می كرد، گفت:
- البته راستش رو بايد بگی. 

احسان خنديد. 
- چشم... راستش رو می گم. 

بعد همان طور كه دست هايش را به هم گره می زد، ادامه داد: 
- پانزده سالمه. 

- پانزده؟!
احسان پابه پا شد. 

- بله. 
فرمانده نزديك ش��د و در حالی كه با دست، گوشش را می كشيد، به شوخی 

گفت:
- ای شيطون چرا تو فرمت نوشته بودی هفده؟ 

احسان سرش را پايين انداخت و گفت:
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- آخه ترسيدم قبولم نكنند. 
فرمانده بغلش كرد و صورتش را بوسيد و گفت:

- نترس، از تو جوون تر هم اينجا اومدن...
- پس قبولم می كنيد بيام؟

بعد نگاه ملتمسش را به او دوخت. 
- تو رو خدا! 

ابروهای فرمانده به هم گره خورده بود و به جايی فراس��وی نگاه احسان نگاه 
می كرد، در همان حال زمزمه وار گفت:

- ولی خيلی خطرناكه...
احس��ان دس��ت هايش را در هم گره داد و آماده بود باز هم التماس كند اما 

كالم بعدی فرمانده راه حرفش را بست. 
- اما خب! چون دوس��ت داری به قول مادرت مرد باش��ی، با اينكه ش��ايد 
درست نباشه ولی قبول می كنم. به سرگروه می گم كه اسمت رو يادداشت كنه. 

- آخ جون! 
احس��ان بدون توجه به فرمانده حداقل يك متری از ش��دت خوشحالی باال 

پريد. چشم فرمانده به اشك نشست. 

حال اينجا تو قايق نشس��ته بود و با دلی لبريز ازهيجان نگاه به نيزارهای اطرافش  

داش��ت  دلش می خواست هر چه زودتر به مقصد برسند. دلش می خواست تو اين 

ماموريت هر جور شده توانائی اش را ثابت كند و نظر فرمانده را كه حال نسبت به او 

عالقه خاصی پيدا كرده بود جلب كند. 

قايق آرام آرام داشت سينه آب را می شكافت و جلو می رفت. همه جا را سكوت گرفته 

بود و هيچ صدائی به گوش نمی رس��يد.  احسان احساس كرد از وقتی كه ازآخرين 
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پيچ رد شدند، نگاه هايي از درون نيزار آن هارا زير نظر دارند، ترس عميقی به دلش 

نشست. فكر كرد شايد دچار توهم شده است. اما نمی توانست به اين دلشوره غلبه 

كند. پاهايش يخ زد بود ودست هايش به دور تفنگ قفل شده بود. كمی جابجا شد با 

اين حركتش قايق به نظرش تكان خورد زير لب از بغل دستی اش عذر خواهی كرد. 

پايش خواب رفته بود. سعی كرد آرام با يك دست پايش را ماساژبدهد. می ترسيد 

با كارش مزاحم بغل دستی بشود. برای همين تا آنجا كه می توانست خودش را به 

گوشه ای كشاند. در همان حال سنگينی نگاهی را روی خودش احساس كرد سرش 

را بلند كرد و نگاه درخشان فرمانده را غافلگير كرد. احساس كرد تصور لبخندی را 

روی لب هايش ديده است. تمام اين ها همه در يك ثانيه اتقاق افتاد بعد باز فرمانده 

رويش را برگرداند و نگاهش را به آبراه روبرويش دوخت.

احسان با احتياط و دقت به نيزار كنار دستش خيره شد. همان توهم و همان برق 

نگاه...اشتباه نكرده بود. كسانی درون نيزار پنها ن بودند. دلش می خواست فرياد بزند 

و فرمانده را از وجود كس��انی درون نيزاراگاه كند. اما ترسيد. با خودش گفت نكند 

اشتباه فكر می كند و با اين كار خودش را مورد تمسخر بقيه قرار دهد. بنابر اين لب 

فرو بست و سعی كرد تا نگاهش را از نيزار بكند و به جای ديگری نگاه بكند. 

پي��چ دوم را رد كرده بودند كه ناگهان، صداي مهيبي فضا را ش��كافت، احس��ان با 

چش��مان از حدقه بيرون زده اش، شيرجه هواپيماي جنگي دشمن را به روي نيزار 

ديد و بمب ها وراكت هايي كه در چند لحظه  از هواپيما جدا شد. همه اين صحنه ها 
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دو-سه ثانيه بيشتر طول نكش��يد كه برقی آسمان راشكافت و بعد ازآن را احسان 

فكر كرد شايد دارد خواب می بيند. همه چی در يك چشم بهم زدن اتفاق افتاد. به 

خاطر اينكه نيم خيز ش��ده بود تا فرمانده راببيند به درون آب س��قوط كرد. شدت 

ضربه آنقدر سنگين بود كه برای لحظه ای احساس كرد دارد به ته آب فرو می رود 

اما اين حالتش زياد طول نكش��يد .ناس��المتی قهرمان شنا بود. با آخرين توانی كه 

داشت با دست به شدت به آب كوبيد و با يك حركت توانست خودش را به سطح 

آب برس��اند .اما وقتی به س��طح آب رسيد آرزو كرد كه ای كاش همان ته رودخانه 

برای ابد هم نشين جلبك ها می شد .پيش چشمش تنها آتش و خون بود. از قايق 

هيچ نشانی نبود .تنها گدازهای سركش آتش بود كه حتی نيزارهای اطراف را هم 

بی نصيب نگذاشته بود.

گروه سيد جواد كه برای شناسائی وضعيت آمده بودند او را درحاليكه  خودش را به 

كمك ني هاي هور روي آب نگهداشته بوديافتند. احسان را بسان جنازه اي به قايق 

منتقل كردند. رگه های خونی كه در چش��مانش خانه كرده بود خبر از درد عميق 

س��ينه اش می داد. س��يد جواد آرام آرام و بی پروا می گريس��ت بقيه هم با سری 

آويخته به روی سينه تالش داشتند به طرفی كه هنوز بعضی از تكه پاره های قايق 

به روی آب شناور بود نگاه نكنند. قايق وقتی آخرين پيچ را رد كرد، احسان سرش 

را برگرداند و درحالی كه با دست صورتش را كه خيس از اشك بود  پاك می كرد با 

صدای خش دار ناليد: خداحافظ فرمانده!  
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فصل دوازدهم
نشانی



رفتگر پير بهشت رضا آرام آرام برگ های كنار قبر شهدا را جارو كرد. درهمان حال هم 
داش��ت برای روح آن ها فاتحه ای زير لب زمزمه می كرد... خش خش برگ های پاييزی به 
نظرش خوش ترين ترنم می آمد و نس��يم سوزناك  پاييزی چندان به جسم پيرش آسيب 
نمی رساند. هميشه سكوت بهش��ت رضا را دوست داشت. زمانی كه اينجا، در اين آخرين 
ايس��تگاه، همه عزيزانشان را می گذاش��تند و می رفتند، تازه كار او شروع می شد. هميشه 
س��عی می كرد منطقه ای را كه به او مربوط می ش��د، از همه جا تميزتر نگه دارد، دوست 
نداش��ت حتی مزاری را كثيف ببيند. بيش��ترين وسواسش هم مربوط به قطعه شهدا بود. 
وقتی بهشت رضا خلوت می شد، جارويش را برمی داشت و به آنجا می رفت و تمام برگ های 
ريخته شده و يا احيانا آشغال ها را جمع می كرد و بعد سر فرصت می رفت و يكی يكی قاب ها 
را كه دم دس��ت تر بود دس��تمال می كشيد تا گرد و غباری روی آن ها ننشيند. در اين كار 
چنان دقت و وسواسی داشت كه بين ديگران معروف شده بود، بنابراين كسی زياد كاری به 
كارش نداشت، هميشه هم او آخرين نفری بود كه بهشت رضا را ترك می كرد و به خانه اش 
می رفت. آن روز هم ديگر آخرهای كارش بود و قصد داش��ت برود. اما وقتی س��رش را باال 
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گرفت، سياهی پيكری توجهش را جلب كرد. برای اين ساعت ديگر خيلی ديروقت بود كه 
كسی در بهشت رضا باقی بماند. كنجكاو شد. 

آهسته جلو رفت، هيكلی كه جلوی رويش قرار داشت از پشت خيلی چهارشانه ديده 
می شد. لباس بلند مرد، بازگوی قوميت او بود. باز هم جلوتر رفت. آرام سرك كشيد. صورت 
سيه چرده مرد غرق اشك بود. كمی  همان جا ايستاد، نمی خواست خلوتش را به هم بزند. 
مرد انگار دلش نمی خواست به اين زودی آرام بگيرد. پيرمرد جلوتر رفت. با شنيدن صدای 

پا، مرد به عقب نگاه كرد. سياهی صورتش حال مشخص تر بود.
- ببخشيد جوون... فكرنمی كنی برای ماندن تو بهشت رضا خيلی دير باشه؟ 

مرد به او نگاه كرد. تالشی برای پنهان كردن قطرات اشكش نكرد. پيرمرد با احتياط 
لبخند زد.

- می بينم اينجا غريبی؟
مرد سرش را تكان داد و با فارسي غليظ شده با عربي گفت:

- امروز رسيدم. 
پيرمرد جاروی دس��تش را كناری گذاش��ت و روی لبه جدول نشست. در همان حال 

پرسيد:
- از فاميل هاست؟

مرد دوباره صورتش را به طرف آرامگاهی كه ايس��تاده بود، برگرداند. صورت قاب شده 
در تصوير، خيلی جوان بود و پيرمرد نگاهش را دقيق تر كرد تا بهتر ببيند. عجيب بود، رنگ 
صورت شهيد با صورت اين مرد همخوانی نداشت. هر چه اين سياه بود، او سفيد سفيد بود. 

نتوانست طاقت بياورد، دوباره پرسيد. 
- آشناست؟

مرد اين بار از ميان لب های بهم فشرده اش گفت:
- عمومحمدم؟

- عمو؟
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چش��م های پيرمرد خيلی ديدنی شد. با انگشت موهای كنار شقيقه اش را خاراند و با 
تعجب تكرار كرد؟ 

- يعنی عموی واقعی؟
مرد به عقب نگاه كرد، تبسمی بی رنگ بر روی لبش نشست، دندان های سفيد چون 
برفش بر صورت تيره اش خودنمايی كرد، در حالی كه نگاهش را به افق باالی س��ر پيرمرد 

می دوخت، زير لب زمزمه كرد: 
- زمانی كه باالی سرم رسيد و بغلم كرد و از آن سوراخ  نجاتم داد، شد عمومحمدم...
بشير نگفت كه چطور در آن حمله كذايی كه منجر به شهادت محمد شد، باباسقا با 
هماهنگ��ی ك��ه با بقيه انجام داده بود، او را با خ��ود از جبهه به عقب برد، به اين بهانه كه 
چون مريض ش��ده است بايد يك مدتی از فضای جبهه دور بماند. همان بهانه ای شد كه 
ديگر بازنگردند. پيرمرد واقعا مريض بود و كم حوصله... در يكی از شهرهای شمالی باباسقا 
آش��نايی قديمی  داش��ت و حاال به او پناه آورده بود؛ و آش��نا چه خوب پذيرايشان شد. در 
باغ او ماندگار ش��دند و ماندند. پيرمرد روزهای آخر عمرش را در حالی كه غمی  عميق به 
دل داش��ت، می گذراند. با س��كوت، نگاهش را به درختان باغ می دوخت و آرام آرام تحليل 
می رفت. تمام تالش های دوس��ت و آشنايش هم برای اينكه به او اميد به زندگی را بدهد، 
به جايی نرسيد و عاقبت بعد از چند ماه، در حالی كه زير درخت بيد مجنون دراز كشيده 
بود، با همان نگاه غمگينش روح از كالبدش جدا شد. اما در آخرين لحظات، دست بشير 
را در دست دوستش گذاشته و او را اول به خدا و بعد به او سپرده بود. بشير هرگز نفهيد 
در آن لحظات آخر بين آن دو چه گذشت، اما هر چه كه بود، بعد از مرگ باباسقا، دوست 
او عمو الياس تمام تالشش را برای اينكه برايش آينده ای روشن بسازد، به كار برد. نتيجه 
تالش روزها و شب های عمو الياس، مدرك مهندسی عمران بشير بود كه از دانشگاه تهران 
گرفته بود. بعد از گرفتن مدرك، بشير تن به ماندن نداد و به خرمشهر برگشت. او به عمو 
الياس گفت كه در برابر همش��هری هايش مسئول است، او می خواست دوباره شهری تازه 
برای همشهری هايش بسازد، عقيده داشت بايد دوباره از نو شروع كنند. برای همين هم با 



  119
نشانی 

ساكی كه مداركش و چند تكه لباس در آن بود، به طرف شهرش راهی شد.
هدف، بازسازی خرمشهر بود اما او به غير از آن می خواست از سرنوشت عمومحمدش 
هم اطالع پيدا كند. بايد برای سئوالش جوابی پيدا می كرد. در تمام اين سال ها عمومحمد 

از يادش نرفته بود. اما حاال می خواست تا ردی از او پيدا كند. بايد پيدايش می كرد. 
جستجويش بعد از چند ماه به نتيجه رسيد و آدرس گمشده اش را به او دادند. با ديدن 
عكس محمد با همان لبخند هميشگی روی لبش، عقده سال ها بی خبری اش باز شده و تا 
آنجا كه می توانست دلش را خالی كرده بود. حال بايد دوباره برمی گشت. بايد می رفت تا به 
فرزندش بگويد كه دالورانی همچون محمد و علي اكبر بودند كه حال خرمشهر اينچنين 
پرغرور از بين ويرانه هايش سر برافراشته بود. آری بايد می رفت تا رسالتش را به آخر برساند. 

بايد می رفت تا پاسدار خون شهيدان باشد.
بش��ير خم شد و ساك كوچكش را از كنار پايش برداشت. نگاهی به پيرمرد انداخت، 
بعد در حالی كه سرش را به نشانه خداحافظی تكان می داد، آرام و با طمانينه به طرف در 
بهشت رضا قدم برداش��ت. لبه های چفيه كهنه دور گردنش با وزش آرام نسيم پائيزی در 

اهتزاز بود. پيرمرد نگاهش را ريزتر كرد تا نوشته های توی تصوير را بخواند، نوشته بود: 
سردار شهيد 

محمد سبزيكار حقيقی
تولد 1341/4/27

شهادت 1363/12/21
محل شهادت: جزيره مجنون. 

باد آرام آرام برگ های پاييزی را به هوا بلند كرد و چون دسته های گلبرگ نارنجی رنگ 
به روی مزار شهدا پاشيد.



 


