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  نامه يزندگ يبه جا
  

زنده و  يزيمه، مثلِ چ. جاستكرد كباره فراموش يكه گذشتند، كاز خمِ جاده 
نارِ جـاده  كوه تا ك يبيسراش يوهكبادام  يها بوته ،آمد يدره باال م جاندار از عمق

ـ  يسبز رنگ يها هيپوشاند و درختها از پشت مه سا يرا م غـرق   .آمدنـد  يبه نظر م
  .اد برديش از يرِ دستهايربار را زيفلز ت يسرد. تماشا شد
ـ چيوه پكه ناگهان در گوش ك ياپيرِ پيسه ت يصدا . خـت يدلـش را فـرو ر   ،دي

 يكنصب شده بود گذاشت و آمـادة شـل   ينيماش يه روكربار يماشة ت يست رود
نگـاه  يمكها، درختها و سـنگها   حاال بوته. دييبا چشم اطراف را پا. خم شد به جلو

 يه براكرا  ييآنها.ردكالش را راحت يخ يگرير ديت يچند لحظه بعد، صدا. بودند
 يايبرگشت به دن. اده امن استه جكدادند  يراه فرستاده بودند، عالمت م ييشناسا

ـ ر جنـگ و گر يوهها درگكن يچند بار در ا. خودش و به هر سو چشم چرخاند ز ي
ن درختهـا،  ينار اكاز . گذشت ين جاده ميه از اكن بار بود يحاال آخر. شده بودند

ـ  ينيه در سنگكها، سنگها  بوته  يكآور آن همـه خـاطرات تلـخ بـا او شـر      ذابع
ه از كنارِ جاده ك يد؛ برفهاين خورده را ديمك يه ستونك ين باريخاطرة اول.بودند
ـ درونشـان فر  يسـان كه ك يور شعله ينهايشدند؛ ماش يخون تازه آب م يگرما اد ي

  .دنديتپ يدة گردنشان هنوز ميبر يه رگهاك ييدند و بدنهايشك يم
ش را شناخته بود؛ با همة سنگها، يوههاكه تازه ك يدرحال. رفت يردستان مكاز 
مردمـانش و   يها شهرها را شناخته بود، با آرزو و غصه. شيها راهي، راهها و بغارها

  .از آنها شده است يكيرد ك يحاال حس م
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گان، يهمسـا . يميدر آن محلـة قـد   يپـدر   خانـة . و اصفهان چه قدر دور بود
رفـت تـا در خلـوت     يه مكبعد از مدرسه  يمسجد، ظهرها يروزها ها،يالسكهم

و او . ديپاشـ  يه محراب و منبر را گالب مكند كر نگاه يادم پند و به خيشبستان بنش
او بـه   يه با صداكدن آن همه مردم يشد و از د يبر مكاش م انهكودك يه با صداك

  ...ديتپ يرفتند، قلبش تند و تندتر م يسجده م
ـ  يگاه و در گوش ه گهك ييجان خبرهايرستان؛ هيدب يروزها . شـد  يرد و بدل م

ار و كآشـ  يهايها و سخنران هيو اعدامها و اعالم يرينده؛ دستگكپرا يخبر اعتراضها
  .ه تازه دفترچة اعزام به خدمت گرفته بودكو او .. .پنهان

 يهـا بزرگتر و متفاوت از مدرسه، با آدمهـا و رفتار . بود يگريد يايپادگان دن
ه كـ نيرا ـ فقط به خـاطر ا   ييتوانست زورگو يه نمكو او . بيگوناگون و گاه عج

رانداز شـناخته شـده بـود؛ بـه     يت كن تيه بهتركند؛ با آنكرات است ـ تحمل  دستو
ه قـرار بـود   كباشد  ييماندوهاكاو را به عمان فرستادند تا عضو گروه  هيعنوان تنب
منطقـه آوازة   يتا نام شاه، به عنوان قدرت نظـام . نندكوب كان ظفار را سريشورش
  .رديبگ يبلندتر

ـ گ خواستند تفنگش را با همان نشانه ياز او محاال . شورِ انقالب باال گرفت  يري
امام دستور داد سربازان، پادگانها را . خواست يرد، اما نمينة مردم بگيق رو به سيدق
  .خواندند يبلند مقابل سربازان م يامام را با صدا يمردم فتوا. نندك كتر

  ».به شاه باطل است يقسم وفادار«
 يخت؛ با سرياما او گر. ن اعدام خواهند شدايفرار: ردندك يد ميفرماندهان تهد

ـ گـر  يان هزاران جوان ديساده بود در م يحاال جوان. يده و لباس شخصيتراش ه ك



 ۵ پروانه در چراغانی

را در جمعشان  يس نتواند سربازان فراركچ يده بودند تا هيشان را تراشيهمه سرها
  .ص دهديتشخ

ـ  گر طناب را بـه گـردن مجسـمه   يدر آن روزها، دست او با هزاران دست د ا ه
او همراه هـزاران   يشبِ رفتن شاه، پاها.دنديشكن ييبلند پا يانداختند و از ستونها

  .دنديها رقص وچهكابانها و يگر در خيارِ دي
گر، شهر را شُست و گـل  ياو با دست مردان و زنان د يوقت آمدن امام، دستها

ن يا«: د، گفتيلرز يجان ميه از بغض و هك ييو با صدايندة راديگو ياشت و وقتك
ـ سـت، خند يگـر گر ياو هم همراه هزاران چشم د» .استمردم انقالب  يصدا د و ي

خت و دلش يگفت و نُقل به هوا ر يكشناخت، تبر يه مك يدست در گردن مردمان
ـ ا يخوب عـالم بـرا   ياهايپر شد از همة آرزوها و رؤ ـ  يشـور ك يبـرا . راني ه ك

 يسـاختن بهشـت   يو درست بـود، آرزو  كتازه، پا يرفتن نظميمانه آمادة پذيصم
  .خواندند ياش م »رانيا«ه كن ياز زم يا در گوشه كوچك

ـ با. رفت» اصفهان يتة دفاع شهريمك«به  يروزيروز پ يفردا ش يد از آرزوهـا ي
زباله  يآور ت شهر تا جمعيشهر در دست مردم بود؛ از حفظ امن. ردك يمحافظت م

اش  ييسبب آشـنا  ن بهيحس. م غذا و سوخت،همه را مردم بر عهده داشتنديو تقس
سـت  يهم جوان ب هنوز ها يليخ. ته شديمك، مسئول اسلحه خانة يزات نظاميبا تجه
 يا شه خنـده يه همك ييم حرف، با چشمهاكر و يه سر بزكاد دارند يرا به  يا ساله
و موهـا و   يتـان ك يفشـها كن انداخته بود، با لباس ساده و يش را چيها نارهكآرام 

  .ن مانده بوديه زمكشد  يم ياركآمد و آمادة انجام هر  يته ميمكوتاه، به ك يشهاير
. رويد و نشاط و نيجان بودند؛ پر از اميمردم پر از ه. م آرام شده بودك مكشهر، 

ن ينند و به بهتـر كر و رو يرا در عالم ز يزيتوانند هر چ يردند مك يهمه احساس م
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. ديرسـ  يا نندهك گرانن يشور خبرهاكبعد، از شمال  يمكاما . ل دوباره بسازندكش
منطقـه را آغـاز    يان خلق زمزمة خودمختارييفدا. من صحرا ناآرام بودكگنبد و تر

 يتة دفاع شـهر يمك يج شدند و از اصفهان صدنفر از اعضايرده بودند؛ مردم بسك
من صـحرا اعـزام   كشد، بـه تـر   يخوانده م يه حاال سپاه پاسداران انقالب اسالمك

  .ودن مسئول گروه بيشدند و حس
ـ يشـ كبا ضدانقالب فقط چند هفته طول  يريدرگ گنبـد ـ    يدانشسـرا  يد؛ وقت

من كت شهر شـد و تـر  يم حفظ امنكگاه محين و گروهش ـ پا  ين قرارگاه حسياول
ران يشتار، اكردستان و آشوب و ك يصحرا آرام گرفت، از غرب، زمزمة خودمختار

. ردستان آمدكبه  نيه حسكآخر سال پنجاه و هشت بود  يماهها. ردكرا مضطرب 
ما بر باند فـرود آمـد، چنـد نفـر     يهواپ يوقت. از فرودگاه سنندج آغاز شد يريدرگ

در دسـت ضـدانقالب    يباً به تمـام يشهر، تقر. د شدنديما شهينار هواپكهمان جا، 
  .بود

ار يبس يو دشوار يريگر، با درگيد يروهاين كمكن، به يگروه شصت نفرة حس
 آنهـا بـا   . مشـهور شـد  » گروه ضـربت «ج نام يبه تدر .نترل گرفتندكشهر را تحت

رات را از اطراف شـهر دور  كومله و دمكد بر دشمن، افراد ينده و شدكضربات پرا
و مردم را  ينظام يت ستونهايدشمن و مقابله با آنها، امن ينهايمكافتن يردند و با ك

  .ردندكن يها تأم در جاده
ـ  يينوب متوجه شـد؛ جـا  ج يه همة چشمها به سوكن احوال بود يدر هم ه ك

 يهـا  بچه.داد يش را مياز شهرها يكيا محاصرة يو لحظه به لحظه خبر سقوط يراد
ه به محاصره كه در حال سقوط بود، و آبادان كگروه ضربت نگران خرمشهر بودند 

 يهـا بـا چراغهـا   كگفتند تان يم. ه در معرضِ خطر قرار داشتكافتاده بود و اهواز 
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سـتد؛ جـز   يه مقابلشان باكست يس نكچ يند و هيآ يلو معباس ج روشن در دشت 
  .ن استيصابون و بنز يها شهيشان شكن اسلحة ضدتانيتر نيه سنگكمردم 

ا خـودش    كگروهش قول داد  يها ن به بچهيحس ه به جنوب خواهند رفـت امـ
ه هنوز آن قدرها امن و آرام نشده بود و دشمن هنـوز  كردستان بود كهنوز نگران 
ـ بـود   ين بارين آخريا. ردك يد ميش را تهديتاهاشهرها و روس ه گـروه ضـربت   ك

رفتند  يپس از آن به جنوب م. ردستان به عهده داشتكرا در  يا ت جادهين امنيتأم
  .رده استكدانستند دشمن با آنجا چه  يه هنوز نمك

ـ ه گـروه ضـربت بـا تمـام تجه    كچهل روز بعد از آغاز جنگ بود  زاتش بـه  ي
ـ  يين؛ جـا يرا به محض ورود فرستادند به دارخو آنها. ديخوزستان رس ه مـردم  ك

» مـارد «نار پـل  كختند و در يگر يها مكر تانكاز مقابل لش يش دست خاليروستاها
ن هجده مرد بـر  يگذشت، جسد خون يش ميوبان از رويكه دشمن آوازخوان و پاك

  .ده بودندين لحظه جنگيه تا آخركجا مانده بود 
ـ همان روز اول، او و همراهـانش  . داشتوجود ن يا يچ خط دفاعيه  يه بـرا ك

ارون كر شدند و آنها را تا لب يها درگكبه منطقه رفته بودند، با تان ييدن و آشنايد
 يشـاورز كن يزم يكجا ماندگار شدند؛ در  ش همانيروهاين و نيحس. عقب راندند

 يخال آنها دست. نبود يچ سنگريد و هييرو يآمد، در آن گندم م يه اگر دشمن نمك
 يزيرك، خايشاورزك يمتريار هفتاد و پنج سانتيش يكندند تا از كن را يسه ماه زم
جـا   از همـان . منطقه بـود  ين خط دفاعيه اولكمتر به وجود آوردند  1750به طول

  .معروف شد» ريخط ش«ه به كردند كرانه در مقابل دشمن مقاومت يدل
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خوزستان به او  ية عمومات در منطقيت عمليهدا 1359مة دوم بهمن سالياز ن
را » ل قـوا كفرماندة «ات ي، او عمل1360واگذار شد و چند ماه بعد، خرداد ماه سال

  .ردك يز، فرماندهيركبا استفاده از همان خا
تر نشستنِ دشمن بـه   افت؛ حاصل هر بار عقبيز ادامه يپس از آن، جنگ و گر

ن را آن يحسـ  يروهـا ين مك مكنها يو نفربرها بود و هم يگذاشتنِ ادوات نظام يجا
ـ ت يـك داوطلـب، آن شصـت نفـر بـه      يروهايرد تا با حضور نكقدر آماده  پ و ي

  .ل شدنديتبد) ) ع(ن يامام حس(رِ كسرانجام به لش
بستان عقـب   يها رانهيدشمن وجب به وجب از و يوقت. او، ماندگار جبهه شد

ـ  ك يم يداد، فرمانده ين آنجا بود؛ طرح مينشست، حس يم ل رزمنـدة  رد و گـاه مث
ه بعـد از  كبود  يسانكن ياش، از اول يپ فرماندهياو سوار بر ج. ديجنگ يم يا ساده
  .ه از سد آتش دشمن گذشته بودك يبه خرمشهر پا گذاشت؛ در حال يآزاد

ـ  يحتّ. رش و در برابرِ آتش و مرگكلش يها نارِ بچهكن ماند؛ در يحس در  يوقت
گ قطع شد، نخواست در شهر بماند؛ از داغ و برنده و بزر يشكه دستش با ترييطال
در خانه ماند و بعد  ي، چند ساعتين خاليسة داروها و آستكيه آمد، با كمارستان يب

پـدر و  . امـد يرد، اما به خانـه ن يرش خبر بگكلش يها نگران به سپاه رفت تا از بچه
ـ ن بـود  يحسـ . دزصـبح تلفـن زنـگ    . مادرش تا روز بعد به انتظارش ماندند ه ك

رفته است و خواهش  يخداحافظ يه بكخواست  يدر اهواز است و عذر م گفت يم
  .ش به جبهه بفرستنديش را برايرد تا داروهاك

ـ  ييها ش، غواصيها ش بچهيش برگشت؛ پكاو به شهر ـ ك  يهـا  در دوره يه وقت
مه شب يه نكدند يد يآوردند، او را م يارون در مكسر از آب سرد  يسخت آموزش
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ـ دستور ته ،ركات لشكشان به تداريآمده است و برا سر زدن به آنها يبرا ة عسـل  ي
  .دهد يم

دنـد  يد يشدند، او را م ير مينگيآتش زم ينير سنگيز يم سال وقتك يها يجيبس
آرام، راسـت و   .ديآ يشان ميز به دشمن، به سويركن خايتريكنزد يه تنها از انتهاك
  .بارد يه موقف يه بك ياعتنا به مرگ يب. بدن در يت اضافكچ حريه يب

شـان در  ير او را زانو به زانوكلش يخدمات يروهايها، دژبانها و ن آشپزها، راننده
روهـا و  يت نيهـدا  يبـرا  ياو همه جا بود؛ در سنگر فرمانده. افتندي يجمع خود م

  .بست يها را مكه راه تانكبر شانه  يا ي،ج يز با آر،پيركپشت خانفر ن ياول
اش اسـتفاده   يشخص يارهاكشبرد يپ يمش براگاه از مقا چيه. ن ساده بوديحس

ـ ت بزرگتر و يمسئول ياو به معنا ير براكلش يفرمانده. ردكن شـتر بـود؛ بـه    يارِ بك
  .اندازه يب يصبر و اندوه يمعنا

 يزندگ يكفاف كها فقط  يجيرد، حقوقش مثل دستمزد همة بسكازدواج  يوقت
ـ ن بود يو ا! ست تومان در هر ماهيدو هزار و دو: داد يساده را م ـ ك دژبـان   يه وقت

هـق   جـواب فقـط هـق    يه به جـا كد، يان رانندة آمبوالنس را ديچهرة گر كشهر
ـ نة او را دياف سكش يوقت. ردكشد، با عجله درِ عقب را باز  ياش بلندتر م هيگر د ي

ر را كادش همـة لشـ  يآنگاه فر.ش خم شديزانو ياش را، رو مه بستهين يو چشمها
زنـد و  يبر كبچرخاننـد و اشـ   كدستها دورِ شهر يرون را يرد تا حاج حسكخبر 

  .او بودند ياش همه جاك يه اكنند كآرزو 
 يكيتكخـواب بـه مقـر تـا     يه او فرسوده و بكپنج بود  يربالكات يبعد از عمل

چنـد سـاعت   . افتاد يتر بود ـ آمد و از خستگ يكزدن ياتيه به منطقة عملكر ـ  كلش
 يانـد و غـذا   گفت وانـتش را زده  يه مكد دار شيراننده از خواب ب يبعد، با صدا
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ار راننده گذاشت تا زودتر يرا در اخت ين فرماندهياو ماش. تها در راه مانده اس بچه
انفجارها گـوش   ياو به صدا. ردكت كنفربر حر يوقت. غذا را به خط مقدم برساند

 يزهـا يركها، خا يها را از آبگرفت بچه. ردكر كات فيجة عمليسپرد و با آرامش به نت
ـ آنها را به جز. ها عبور داده بود نيها و م يدي، باتالقها و خورشيهالل ن يرة بـوار ي

ـ  يمهندسـ  يهـا  نار بچهكشبِ گذشته تا صبح . رسانده بود  يجهادسـازندگ  يرزم
ها بهتـر   خواست بچه يم. ز دو جداره بزننديركره، خايدار مانده بود تا در دل جزيب

رد ـ مقاومت  ك يباز پس گرفتن منطقه حمله م يراه حتماً بك  بتوانند مقابل دشمن ـ
  . ت شده بوديتقو يخط حساب. نندك

اسـتراحت، بـه مقـر     يچنـد سـاعت   يحاال او به خودش اجازه داده بود تا برا
ـ يه رفت، احساس عجكن غذا يماش. دياير بكلش يكيتكتا ـ  يب ـ ه اك ن چنـد روزه  ي

ـ  ي، حسـ يلتنگـ و د يقـرار  يب. ره شديدوباره بر او چ  رد،ك يش نميرها ه شـب  ك
  .ان گذاشته بودياز دوستان درم يكيگذشته با 

ـ  ياش اتفّاقك... گر ندارميه من دكخواهد  يم يماندن طاقت. ام خسته« افتـاد،   يم
ـ  يا دختـر ينم؛ به پسر ك ير مكن روزها چه قدر به فرزندم فيا ـ ه هنـوز بـه دن  ك ا ي
، بـه  يد مهـد يسمش را بگذارا آمد و من نبودم اياگر به دن... ام امده، دلبسته شدهين
  »...ميه داشتك يياد آرزوي

س را كد و هر چه و هرين را در هم پاشيه زمكبزرگ بود  يو آن اتفّاق، انفجار
ـ گرد و غبـار  . انداخت يا ه بود، به هوا برد و به گوشهك ه فـرو نشسـت، همـه    ك

ـ اندنـد و درم كت كشان را از خايلباسها  برخاستند، ا گر ريديكـ  كانِ گـرد و خـا  ي
ـ يدر سـ  يافكبا شـ . گر برنخاستياما او د. ردندكوجو  جست پـاره شـده    ينه، قلب
صانه خـون  يه داشت حركافتاده بود  يا تشنه كخا يسرشار از درد، رو يولبخند
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صد و شصت و پـنج  يجمعه هشتم اسفند ماه هزار و س. دكيم يگرم و جوانش را م
  .ه آمده بودست و نه سال رايدن به آن لحظه، بيرس يبود و او برا
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  ييتا رها
  

ن را يعباس دورب. ش و برخاستمينار پاهاكن يزم يدم رويوبكظ يقمقمه را با غ
 يا ختهيرده مرگ موش رك كنم شكر كف«: ن آورد و گفتييش پاياز مقابل چشمها

  ».آبش يتو
ـ بلنـد   كز خـورد و خـا  يركه بر لبة خـا ك يا سرش را از گلوله ـ دزد  رد،ك . دي

  »!نمكسرو صدا ب يش را بكلكه ك«: ردمكاش را خودم تمام  ملهج
رام شـد، نگـاهش   ه آكشها كتوفان تر. ردكش كمان را دراز سوت خمپاره همه

عضـالتش  . نم، راست نشستك يد نگاهش ميد يوقت. هايه گونده بود بيچسب. ردمك
شد سن و سالش را حـدس   ينم. ندكرد آرام و شجاع جلوه ك يرد و سعكرا شل 

صورتش صاف بود، فقط سه خط  .اند ساله يتوان گفت س يه نمكبود  يياز آنها. زد
ابروهـا   يمـدام رو  يه اخمكبود  يياز آنها. آمد يش به چشم ميان ابروهايق ميعم

تواند  ين داشتم ميقيش بسته بود اما يدستها. زار نشسته بوديتلخ، عبوس و ب. دارند
  .ا را بجوداز ماه يكيم كش خرخرة دستيبا دندانها

، ازش بپرس يتو همزبانش هست«: هكعباس آورده بودش . صبح گرفته بودندش
  ».آن طرف چه خبر است

ـ مپوت باز كش يبرا. نداده بود يچ جوابيده بودم و او هيو من پرس رده بـودم  ك
ز اسمِ خودش يريكفقط . قمقمة آب را از دستم نگرفته بود يه نخورده بود و حتّك

ـ كدست آخر هم گفت رد و ك يرار مكرا ت ـ يه جز با هم درجة خودش ه  يچ حرف
  .يا ت نشست گوشهكنخواهد زد و بعد هم گرفت و سا
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 يـك ده بـودم؛  يه تا آن وقت ندكدند يجنگ يم يها طور يعراق. خط شلوغ بود
ـ دل و با تمام وجود، انگار هر چه داشـتند رو   از ته يجور عبـاس  . رده بودنـد ك
  ».ا نَفَس ما را بِبرنديفتند يم تا از نَفَس بيا هستن جيهم ياحتماالً چند روز«: گفت

تـر   نييوپترهـا و پـا  يكماها و هلين شلوغ بود؛ باالتر هواپيآسمان هم به قدر زم
ن گوشـة  ياش را به دورتـر  نندهك يعصبان يو لجباز ير عراقياس. ها توپها و گلوله
ـ از ا. ا بودردم؛ خرمشهر آنجكم يآن وقت حواسم را جمعِ روبه رو. ذهنم راندم ن ي

ـ ي«: عباس گفت. شد يده ميفاصله فقط دو سه ساختمان بلند د همـة شـهر را    يعن
ه ما كوتاهتر از آن بوده كها  ا خانهيد يآ ينها به چشم ميه فقط همكاند،  ردهكخراب 

  »م؟يردك ير مكف
حفاظـت از شـهر زده بودنـد و     يها برا يه عراقك يزيركخا ياز دور، از انتها

ن آقا خودش پشـت فرمـان بـود، و    يحس. آمد يم ييپ آهويبود، جحاال دست ما 
نترل كعادت داشت خودش خط را . تا حاال چندبار سر زده بود. نارشك يمچيسيب
عبـاس  . فرمـان  ياو رو ين هنوز روشن بود و دستهايماش. ردكترمز  ينارك. ندك

. شتر شدهيشان بيوپترهايكپرواز هل. زند رو سرمانير يدست و دلباز آتش م« :گفت
  »...داخل شهر يروهايرسانند به ن يدارند از سمت اروند مهمات م

وپترها را يكراه هل ،خط آتش يكد، با يباش ييشما پشت ضدهوا«: ن گفتيحس
ن يشان بسته نشود، ا اتكد اگر راه تدارينكپروازشان ناامن  يد، آسمان را برايببند

م، مردم از مـا  يگر تا بغداد هم بروادتان باشد اي. شدكها طول ب تواند هفته يجنگ م
  ».خواهند يخرمشهر را م يآزاد
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ـ ر دارياسـ «: دم جلو و گفتميپر. ندكت كدنده را جا زد تا حر ن آقـا،  يم حسـ ي
گفتـه بـا   . هم نشده، افسر است ية اطالعاتيتخل. است كنجا خطرنايماندنش هم ا

  ».زند يمتر از هم درجة خودش حرف نمك
  »جاست؟كحاال ! يسپهبد يگفت يم خُب،«: د و گفتين خنديحس
ـ هـا ت ي، پشت گونيعراق. نييرد و آمد پاكن را خاموش يماش ه داده بـود بـه   كي

  »؟يبلد يتو عرب«: رد به من و گفتكن، رو يحس. زيركوارة خايد
  »!ستين بابا حرف زدن بلد نيبلدم، ا يمن عرب»  :گفتم
  ».ام پيه من فرماندة تكبگو «: گفت

سـاده و   ين و لباسـها يبه چهرة جوان حس ينگاه. فتنگ يزيچ .ردمكترجمه 
رفمـان را  حانگـار  . جمع شد يمكش ينارة چشمهاكپوست . اش انداخت درجه يب

ـ ا نـه، مهـم ا  ي ينكست باور يبگو اصالً مهم ن«: ن گفتيحس. نگرفته بود يجد ن ي
ـ م آن را پس بگيا دست شماست و ما هم آمده. ه خرمشهر آنجاستكاست  م و يري

  ».ميريگ يم حتماً هم
ه منتظر جواب او بشود، ادامه كآن يبعد ب. نمكش را ترجمه يرد تا حرفهاكصبر 

ـ تان است  كد شما به گردان تانيام. اند ردهكما شهر را محاصره  يرهاكلش«: داد ه ك
ـ  . ندكند و حلقة محاصره را بشكخواهد از شلمچه نفوذ  يم . توانـد  ياما مطمئنّـاً نم
  ».دانم يم

 يچـه خطـر   يفهم يم«: ردم و او باز ادامه دادكمن ترجمه . دركث كدوباره م
 يچه قدر. ميبند يتان را ميوپترهايكند؟ با خط آتش راه هلك يد ميدوستانت را تهد

شـوند   يشته مكسال؟ تا نفر آخر  يكماه؟  يكهفته؟  يكد؟ ينكد مقاومت يتوان يم
  »رند؟يم يم يا از گرسنگي
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 ين اما بـا چنـان سـماجت   يحس. دوخته بودن يش را به زميچشمها ير عراقياس
ه سرانجام سرش را بـاال آورد و  كفرو افتادة او  يهاكچشم دوخته بود به پشت پل

 يطـوالن  يثكن بعد از ميحس. حاال توجهش جلب شده بود. چشم در چشم او شد
  »!ينك كمكبه آنها  يتوان يفقط تو م«: گفت

ـ ن خيحس يانتظار به لبها با تعجب و ير عراقيردم و همراه اسكمن ترجمه  ره ي
  .شدم
وجـبِ   يـك م امـا از  يسـت ين يبه آنها بگو ما مردمان بد. ينم بروك يآزادت م«
ن شـهر  يم خـون يخـواه  يم اما نميريگ يخرمشهر را پس م. ميگذر يمان هم نمكخا

بهتر از مردن  يليت خين وضعيم شوند و به هر حال، ايبرو به آنها بگو تسل... شود
  »!نيهم. است

ـ رده بـودم  كش را تمام نيهنوز ترجمة حرفها اش را درآورده و بـه   زهيه سـرن ك
ن جلو رفت و بند يحس. او از وحشت گرد شد يرفت و چشمها ير عراقياس يسو
ـ . ديبر  بود،شده ور بسته ك يها او با گره يه دور دستهاكرا  ينيپوت  يحواس عراق
ننده كق ياما تشو يجد يلته حاكن يرد و به حسكبه دستش نگاه . گر به من نبوديد

انگـار  . اش را چند بار آرام به هم زد داغمه بسته كخش يلبها ير عراقياس. داشت
 كـي تـو  «:ديبعد از چند لحظه، شمرده و آرام پرس. د داشتيترد يگفتن حرف يبرا
  »؟يهست
ن، يحسـ «د و جواب داد ين فهمينم، حسكاش را ترجمه  ه من جملهكش از آنيپ
  ».)ع(نيپ امام حسياندة ت؛ فرمين خرازيحس
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ـ  يا رد و بـه اسـلحه  كم به من نگاه ين بار مستقياول يبرا يعراق ه در دسـت  ك
د برود؟ به ينك يولش م«:گفت يات دست و سر مكه همراه حركداشتم و به عباس 

  »د چه قدر خطر دارد؟يدان ي؟ مين سادگيهم
ه انگار كرفت  يم يبا چنان حالت. رد و راه افتادكبعد آرام برگشت، پشت به ما 

، ناگهـان  يه دور شد با چرخشـ ك يمك. از پشت سر بود يا هر لحظه منتظر ضربه
ند، كر يه بخواهد ما را در حال نشانه رفتن پشتش غافلگك يجور. روبه ما برگشت

ـ   بود و من  ميسين مشغول صحبت با بياما حس ـ  يداشتم رفتن او را نگـاه م ردم و ك
  .رفت يباال مز يركب خاينان از شكعباس غرغر

داشـت   يگر سعيد يم را گرفته بود و با دستيسيب يدست گوش يكن، با يحس
ـ يرد طرف اسـ كرد و بعد آن را پرت كه ك. ندكمر باز كاش را از  قمقمه و  ير عراق
  ».ريبگ«گفت 

ـ رد و بعـد خم كنگاهش  يا ن و هوا قمقمه را گرفت، لحظهيان زميم يعراق ده ي
  .ندك ياز مرگ فرار م ييه گوكناند، چيشهر دو يع به سوياما سر

  
عبـاس از پشـت   . سرخ شـناور بـود   يانِ انبوه ابرهايخط افق م يد رويخورش
ـ  يارا از خسـتگ كش آشيضالت بازوعانگشتها و . ن آمدييپا ييضدهوا ـ لرز يم  .دي

ـ  يكسـره شـل  يكخط آتـش   يكجاد يا يه براكبود  يچند ساعت دو . ميرده بـود ك
ـ  يشدت آتش رو. نطقه حساس شده بودوپتر افتاده بود اما ميكهل سـابقه   يسرِ ما ب
ـ و فرمانـدة ت  ييقِ ضدهوايدق يگرا. ردكار خودش را ك«: عباس گفت. بود پ را ي

  ».شان داده به توپخانه
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 ياما او از صبح مانده بود و همـان دو گـون  . عباس اصرار داشت از آنجا برود
ها يكپ. گران در ارتباط بوديا دم بيسيلة بيو به وس. رده بودك يشن را سنگر فرمانده

هـا   بچه. گرفتند يدادند و دستور م يآمدند، خبر م يا با موتور مياده يپشت سر هم پ
 يديناام«: گفتند يم كسمت گمر يروهاير بودند و نيها درگكدر شلمچه هنوز با تان

  ».رده استكشان  شجاع
زة جنـگ از آنهـا   يانگ شتر از پانزده هزار نفر در شهر هستند و اگريب«: گفتند يم

  »...ن خواهد شديتر از ا ار سختكگرفته نشود، 
ـ ن يحس.وقت اذان مغرب بود. رفت يم يكيهوا داشت رو به تار ـ ك ن يه در هم

نش را باال زد تا وضـو  يقرار شده بود، آست يم حرف و بكارا كدو ساعت آش يكي
  .ستكرا ش يكها و شل دور، همهمة گلوله ييه صداكرد يبگ

  »...ينيل الخميبر، دخكاهللا ا«
ـ . ز باال رفـت يركمه از خاين سرآسيحس ن را مقابـل چشـمها گرفـت و    يدورب
ا   يالمكچ يه ين را بيستادم؛ دوربينارش اك. فته شدكش يا لحظه ياش برا چهره امـ

از سـربازان   يرد سـتون ك يار مكردم تا چشم كنگاه . گشوده، به من داد يبا لبخند
ان كـ سرشـان ت  يم بـاال يدشان را به عالمت تسليسف يراهنهاير پيه زكبود  يعراق

  .لجباز بود ير اخمويش همه، همان اسيشاپيدادند و پ يم
  .ستكمقاومت دشمن درهم ش. شد كآتش سب
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  فرودگاه
  

ـ چ چيا هي يساده بود؛ بدون صندل يبار يمايهواپ . نشسـتن  يبـرا  يگـر يز دي
.  دور تا دور نشسته بودنـد رده بودند و حاالكف را سرتاسر پهن يثكره و يت يبرزنت
نداشت و بـه   يچ پوشش داخليه هكما يهواپ يه داده به بدنة فلزكيبودند ت يجمع
  .ده بودندينه درهم تك ييچهايمها و پيفلز بود، و س يتمام

رد اما حاال ك يو شوخ كمتل. ديخند يلّكما يدن هواپيه سوار شدند، با دكاول 
را خفه  يگريد يه هر صداكان بلند بود موتور چن يصدا .زد ينم يس حرفكچ يه
ه داده بـود بـه   كينمود، ت يدو ساله م يكيست و يه بك ين همه، جوانيبا ا. ردك يم

ـ ش را از ميما و پـا يو پشت سرش را چسبانده بود به بدنة هواپ كسا ل يان وسـا ي
  .ش را بسته بوديها رده بود و چشمكخته، دراز يدرهم ر
رد، دو تا برداشت و بسته را كرا باز  يتيوكسيب  نفر پوشش زرد رنگ بسته يك

رد و خواست تـا همـه آن را دسـت بـه     كاش و با اشاره تعارف  يداد به بغل دست
برداشـت و بسـته را گرفـت     يكينار دست جوان نشسته بود، كه كآن. نندكدست 

رد، مرد كاما او چشم باز ن. ش زديمقابل جوان و با پشت همان دست، آرام به بازو
 ي يا«: ش خودش گفتيزد و پ ي، لبخنديستركد بود تا خايشتر سفيش بيموهاه ك

  »!جوان
ن رفـت، تـه دلِ همـه    ييافتاده باشد، پا يا ه در چالهكما چنانيهمان وقت هواپ

چند نفر بلنـد  . ن آمدندييگر پايبعد، دوباره اوج گرفتند و بار د يا لحظه. شد يخال
، ياز سر آسودگ يو با اشارة دست و لبخند ردندكرون را نگاه يشدند و از پنجره ب

  .اند دهيه رسكگران خبر دادند يبه د
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صبرتر، زودتـر   يتر بودند و ب ه خستهكها  يبعض. متر شدكم و كما يارتفاع هواپ
ها جا دادنـد و بنـد   كها را در سا كيها و خورا وهيها، م ماندة تخمه يباق گرانياز د

  . رون رفتن شدنديستادند و آمادة بيبه در ا شانه انداختند و رو يها را رو اسلحه
. حاال درختها، سـاختمانها و آدمهـا معلـوم بودنـد    .شد يكن نزديما به زميهواپ

خورد و دوباره  يديان شدكما تين لحظه، هواپيدر هم. شان يبه اندازة واقع يكنزد
ر پـرت  گينند، به طرف ديرون را ببيستاده بودند تا از پنجره بيه اكآنها . اوج گرفت

  .شدند
ش را ياو، چشـمها . ما دوباره تعادلش را به دسـت آورد يجوان برخاست؛ هواپ

در همـان حـال، بـا    . ردكوتاهش را شانه ك يد و بعد و با هر ده انگشت موهايمال
  د چه خبر شده است؟ياش پرس ينار دستكت دست و صورت از كحر

ش يها لمهك. گفت يزيرون و چيرد به بكاشاره  يسك. دانست يدرست نم يسك
ـ رون را نگاه يجوان برخاست؛ ب. ده شديما بلعيب هواپيدر غرشِ مه آدمهـا را  . ردك

دنـد و  يدو يبسرعت م. شدند ينها پنهان ميه پشت ساختمانها، درختها و ماشكد يد
بـه تـن    يردكه لباس يده بودند و بقيپوش يلباس نظام يا عده. افتادند ين ميبه زم

ـ اما مطمئن شـد  . هم يراندازيت يخص نبود، صداها چندان مش اسلحه. داشتند ه ك
  .فرودگاه امن است

ـ واضح بود سوخت . ديچرخ يما اوج گرفته بود و همان جا ميحاال هواپ  يافك
ما از فرودگاه گذشت و يهواپ. رده بودكهمه را نگران  ،نيدور شدن ندارد و ا يبرا
 يدة صـاف و مناسـب  چ جايه. وهها بودكسنندج دور زد اما شهر در محاصرة  يرو
ما دوباره به آسمان فرودگاه برگشت، اطـراف  يهواپ يوقت. شد يده نميفرود د يبرا

  .اند دشمن را از آنجا رانده ،د مدافعانيرس يبه نظر م. باند خلوت بود
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ده يشـ كردنـد رو بـه بـاال    كه آنها احسـاس  كن آمد، چنانييما بسرعت پايهواپ
ما بـاز  يهواپ يسرانجام چرخها. نندكورد نمانده تا به سقف برخ يزيشوند و چ يم

همه بسرعت آمـاده شـدند و جلـو در    . باند نشست يد رويشد يا شد و با ضربه
ـ  يما طول باند را طيهواپ. صف بستند يخروج رد و درسـت مقابـلِ سـاختمان    ك

ان هـم بـود، همـه    كشد و پل ين باز مييه رو به پاكبه محض باز شدن در . ستاديا
و با عجله » دي، هل ندهيكي يكي«: فر داد زدندنچند . وم بردنداده شدن هجيپ يبرا
  .ردندكصف مرتب  يكگران را در يد

دو نفـر از  . ده شـد يواضح شـن  يليخ يراندازيت يبا خاموش شدن موتور صدا
ـ پلة آخر ت يدرست رو ين رفتند، اولييان پاكپل ـ نبـود ت  مر خـورد و معلـو  ي ر از ي
  .ان جمعي و خود را انداخت مبسرعت برگشت باال يدوم. شد يكجاشلك

  »دين جا بمانيهم. است كخطرنا«
با صـورت   يبا لباس سرباز يسك، يوار ساختمان آجريد ينار باند فرود، پاك
بـا  . خلبان آمد. س بودياش سرخ و خ نهينار سر و سكآسفالت . ن افتاده بوديبه زم
ـ مسلح ب يد مردهايترس يه انگار مك يا خفه يد دستها و با صدايت شدكحر رون ي

ن اسـت  كـ مم. اسـت  كخطرنا يلينجا خيد؛ ماندن در اياده شويپ«: بشنوند، گفت
  ».هوا يم رويرو يمان م رند، همهيما را هدف بگيهواپ

: رد، گفـت ك يرون را نگاه مياط بيه حاال داشت از پنجره با دقت و احتكجوان 
  ».م چه خبر استياول بگذار بفهم«

 يكاز پشت . رون چشم دوختيت و دوباره به بما رفيگر هواپيبعد به سمت د
هـا پشـت دو    يحاال ارتش. شد يم يكشان شليبه سو ينشان ن سرخ رنگ آتشيماش

جوان رو به جمع برگشت و . موضع گرفته بودند ،سمت غربِ محوطه ينفربرِ نظام
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نند، ك يم يكاز ساختمان رو به رو شل«: اد زديرد، فركت كه همه را ساك ييبا صدا
ـ شتر، درست نديا بيهفت نفر  ،بام هستند، شش پشت يباال پشـت دو پنجـرة   . دمي

باً محاصره يتقر. هم ينشان ن آتشيپشت ماش  اند، سمت راست مقابل ما سنگر گرفته
  ».نديها يه خودكبجز سمت غرب   م،يا شده
  »ب؟خُ«: ه چاره بخواهد، گفتكان جمع، چنانياز م يسك

ـ «: ده گفـت يندان درشت اما ورزساله با اندام نه چ يحدود س يمرد ـ ب خُ ه ك
  »!مشانكش يم تويرو يم و راست ميخوان يب، فاتحة خودمان را مخُ

ن و پشـت  يير خط آتـش مـا بپرنـد پـا    يه زيد، بقيايبا من ب يكي«: جوان گفت
  ».يآب يوتايرند، پشت همان توين به ساختمان موضع بگين ماشيتريكنزد

  ».ايمن بشما با «: رد و گفتكبعد، رو به مرد 
من «: جوان گفت. ه، قبولكرد كخم  يمكش را خواباند و سرش را يهاكمرد پل

  ».مير نخوريه از پشت تكساختمان را دارم، شما حواست به آنجا باشد 
. را نشـان داد  ينشـان  ن آتشيان ساختمان و باند فرود و ماشيبا دست محوطة م

اسـلحه را از  .ن رفـت اكـ پل يه منتظر جواب مرد شود، به سـو كآن وقت بدون آن
اسلحه را بـه  . رون زديرگبار گذاشت و بسرعت ب يرد و آن را روكضامن خارج 

ن، ييد پـا يه نرده نداشت، پركان كپل ينه چسباند، در خود گرد شد و از آن سويس
ـ در ا.ان موضـع گرفـت  كد و پشت پليد، باز شد، غلتين رسيه به زمكاش  شانه ن ي

ـ  يكف شود،شـل ن هـد يتريكه نزدكپنجره  يلحظه،سو خـتن  يفـرو ر  يصـدا .ردك
ـ چيسته بودند،در محوطه پكه هنوز نشك ييها شهيش ـ  يكدوبـاره شـل  .دي مـرد  . ردك

ما پشت به پشت هم به دو سو يم هواپكر شيهر دو ز. ديهمراهش هم بعد از او پر
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ـ  يب ،ها از رو به رو هم گلوله. ردندك يم يكشل ـ بار يوقفه م مـا  يد، بـه بدنـة هواپ  ي
  .ردك يمانه مكها  برخورد با فلز پلّها در ينشست  يم

فقط اسـلحه و  . دنديپر يها م از پله يكي يكيگر يد يروهاير خط آتش آنها، نيز
ـ ن و هوا تيان زميد، ميه پركن نفر يآخر. خشاب با خود داشتند ـ فر  ر خـورد، ي اد ي

  .د و افتاديشك يوتاهك
ـ با لباس و دستار  يسكساختمان  ياز باال  كموشـ جـوان،  . برخاسـت  يردك

 يالعمل سكه بتواند عكش از آنيپ. ختيد و دلش فرو رياش د را بر شانه ي،جيآر،پ
ش را بست و احساس يچشمها يا لحظه يجوان برا. شد يكشل كموش  نشان دهد،

  .مايهواپ يگلوله در هوا منفجر شد، درست باال.رد آتش گرفته استك
داشتند بـا   يند و سعما بوديم هواپكر شيه حاال زكـ گران  يد به دركجوان رو 

د،پشت ينده شوكپرا« :اد زديو فرـ  رون براننديشدت آتش، دشمن را از ساختمان ب
  ».دارند ي،جيآر،پ .ديرينها سنگر بگيماش

ل داد و بـه دنبـال مـرد آر،پ      نيتريكنزد ،با دست زن چشـم   ي،جـ يشـان را هـ
ـ  ك يمرد. ردك يخطر را احساس م ياما بو. چرخاند؛ نبود ـ ن پريياه با جـوان پ ده ي

  ».تان را دارمين، از پشت هوايروم سمت ماش يمن م«: اد گفتيبود، با فر
ـ دو ينشـان  ن آتشيماش يده به سويما، خميم هواپكر شياز ز. ز برداشتيخ . دي

 يوتايچند نفر پشت تو. شد يكشد به ساختمان نزد يه نمكبارش گلوله چنان بود 
ه پشت پنجرة سمت چـپ  كرا  يارربيدند تيوشك يم. رنگ سنگر گرفته بودند يآب
  . نندكرده بود، خاموش كن يمك

ش را بهـم فشـردو   يدنـدانها . ديزن را پشت پنجره د ي،جيگر آر،پيجوان بار د
شد،  يقاب پنجره از حضور مرد خال يوقت. ردك يكاو شل يها را به سو تمام گلوله
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را از  يا سلحها. ان رفتكپل يكز تا نزديخ نهيس. ديشك ياز سر آسودگ يجوان نَفَس
 يوتـا يتو يبه سو. ه چسباندنيجا افتاده بود، برداشت و به س ه همانك ينار جسدك
جلـو   يكتر شدند و او پشت السـت  ه تنگ هم نشسته بودند، جمعكآنها . ديغلت يآب

  »د؟يندار كنارنج«: ديزنان پرس نَفَس. جا گرفت
فتـه بودنـد،   ه از سپاه اصفهان گرك كيسب يهمه با سالحها. س نداشتكچ يه

م، يد خودمان را به سـاختمان برسـان  يبا«: رو به آنها گفت ،جوان. اعزام شده بودند
  ».ادتر از ما باشديد تعدداشان زينبا. ستين يا چاره

ما بودند، عالمـت داد تـا بـا پوشـش     يم هواپكر شيه هنوز زكبا دست به آنها 
آنجـا  «: فـت نـارش گ كاز  يسكن لحظه، يدر هم. نندكت يآتش، گروهش را حما

  »...را
ـ   كرد كنگاه  ييجوان سرش را چرخاند و به سو . داد يه او با انگشـت نشـان م

ه از كنشسته بود  يپشت فرمان مرد.آمد يآنها م يپر گاز به سو ينشان ن آتشيماش
ن، ينار ماشكدرست  يانفجار. نارش بودك يبا لباسِ نظام يسك.دين پرييما پايهواپ
ده يشـ كن به راست و چـپ  يماش. سفالت را به هوا بردآ يها هكن را لرزاند و تيزم

ساختمان برگشـت   يجوان بسرعت به سو. شد و دوباره تعادلش را به دست آورد
بام بود و داشـت   پشت يمرد رو. دياوكزن  ي،جيآر،پ يو با چشم همه جا را در پ

ش را بـه  يهـا  جوان نشانه گرفت و گلولـه .داد ياش جا م تازه را در اسلحه كموش
 ،اش خورد باشد نهين به سيسنگ يا ه ضربهكمرد چنان يدستها. ردك يكاو شل يسو

او . ن خـورد يبه زم كيخش يبعد با صدا. از دستش افتاد ي،جيگشوده شد و آر،پ
ـ  يت افتاد روكحر ين پرت شد و بيياش به پا اسلحه يهم در پ ن بـا  يماشـ . نيزم
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جوان، رو به . ردكنها ترمز نارِ آكها بر آسفالت،  يكده شدن الستيشكد يشد يصدا
  ».ديسوار شو«: همراهانش داد زد

ال اردند تا آنها را در بكچند سرباز دستشان را دراز . ن باز شديدو درِ عقب ماش
د و ين را چسبيدست سقف ماش يكاب و با كر يد رويجوان پر. نندك كمكرفتن 

  .ساختمان بود يلولة اسلحه به سو .اش را گر اسلحهيبا دست د
وتاه جلو ساختمان بـاال رفـت و از   كرد؛ با سرعت از سه پلة كت كن حريشما

جوان دستش را با اسلحه جلو صورت گرفـت و  .پهن مقابل سالن گذشت يوكس
خته بود، در برخورد با پـوزة  يش ريها شهيه شك يدر بزرگ آهن. ردكسرش را خم 

اال آنهـا وسـط   حـ . سته افتـاد كش يها گشوده شد و با لوله ينشان ن آتشيپهن ماش
گـر  ينان از درِ دك يكدند، ده دوازده نفر، شليرون پرين بياز ماش يوقت. سالن بودند

ننده كرك ياسكدر سالن بزرگ انع يراندازيت يصدا. رفتند يرون ميسالن با عجله ب
  .داشت

ده بـود،  يپوشـ  يا راهن سـاده يبه پا داشت و پ يردك يه شلوارك يانساليمرد م
آجرهـا   ية خـون از دهـانش قطـره قطـره رو    يكبار. ه بودلبة پنجره خم شد يرو
گر شـدت  يحاال د. ن افتاده بوديزم يش روينار پاكربار داغش هنوز يت. ختير يم

  .م شده بودكآتش 
سالن  ية شرقيه در زاوكرد ك يراه پلّه، به اطراف نگاه م يوجو جوان در جست

نبود، فقط دو نفر  يسكنه؛ . رفتها باال  د و از پلّهيدو. چ باال رفته بوديبه طور مارپ
او را بر جا  يا د، نالهياين بييه پاكبرگشت . وتاه لبة بام افتاده بودندك كوارينار دك
ـ    يك. آن دو نفر رفت يد و به سويچرخ. ردكوب كخيم  ينفر زنده بـود؛ بـا زخم

ـ ش را زيدسـتها . نشسـت . تفكم و چند گلوله در كگشوده در ش رِ زانـو و سـر   ي
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ه آفتاب كچهرة مرد . مرد درشت اندام بود. از جا بلند شد يو بسخت سراند يزخم
بـازش    هميمرطوب و ن يهاكان پلياز م. زد يم يستركخا ،سوخته بود، حاال از درد

ر ينف يه از درد جمع شده بود، صداكش كخش ياهاهان لبياز م. ردك ياو را نگاه م
  .ن بردييها پا او را از پله جوان. ديرس يده به گوش ميده بريش بريمانند نَفَسها

ـ تازه نَفَس در سالن به ا يروهايها و ن يارتش ـ   ي چنـد  .رفتنـد  ين سـو آن سـو م
هم  يتعداد. بردند يشده بود، م كرون پاريه بك ييوتايها را به طرف تو ينفر،زخم
  .دنديچ يه از آفتاب دورتر بود، مك يوارينار دكف هم يها را رد جنازه

. اش برداشـتند  خسته يدستها يرا از رو يهسته زخمآ.ش آمدنديدو نفر به سو
ن، پشت سر هم بسرعت از فرودگاه يدو ماش. ردكرون را نگاه يسالن ب ياز در پشت

ـ    يشدند و پشت سرشان انبوه يدور م  يلبهـا . گذاشـتند  ياز گرد و غبـار برجـا م
قطـره   يـك خـورد و   كنارة لبها تـر ك. خسته گشوده شد يجوان به لبخند كخش

ـ اش احسـاس   شانه يرا رو يدست ينيسنگ. رون زديف سرخ رنگ بخون شفا . ردك
رد و به ك يش خرخر ميم روشن در دستهايسيه بك ينار افسركخلبان بود؛ . برگشت

  .زد ياو لبخند م
 ياند و با لبخندكرا از لباسش بت كه بخواهد خاكخلبان باز به شانة او زد، چنان

  ».زاديدست مر«: ت گفتين و رضايپر از تحس
: ده شده بـود، گفـت  يشكاش  قه تا چانهيانسال بود و رد عرق از شقيه مكافسر 

  »د؟يئول گروه هستسد، شما ميخوش آمد«
  »!شود گفت ين جور ميا«: خجول جواب داد يجوان با لبخند

ـ ام«: ت بود، گفتيميه پر از صمك ييخلبان با چشمها نمتـان  يدوارم دوبـاره بب ي
  »...يآقا
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  ».ين خرازي؛ حسيازخر«:جوان جواب گفت
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  اعزام
  

ـ اش د كيد و مشـ يوتـاه سـف  ك يشـها يان ريحنا م يه ته رنگ نارنجكمرد  ده ي
اش را  يد و آبيدستمال چهارخانة سف. اهش را برداشتيس يشمياله ابركشب شد، يم

شانة راست جوان، به  يآنگاه از رو. ديشكاش  ردهكسر و گردن عرق  يم روكمح
  ».يشما اخو«: رد و گفتكد نگاه نفر بع

نار كرنگ، ييروشن خرما يو موها يه بلند قد بود، با صورت مهتابكاما جوان 
  ».د، حاج آقايجواب مرا نداد«: ستاد و گفتيج اك. نرفت

ش نمـره داشـته   يست لباسـها يه مغازه نكنجا يگر، ايجواب ندارد د«: مرد گفت
  »؟يه نخواستك يخلعت داماد جنگ، يه بروك ياصالً شما لباس گرفت.باشد
  »!شااهللا خلعت شهادت، ان«: ستاده بود، با خنده گفتيه پشت سر اكآن

نها يمن با ا«: رمرد گفتيدوباره به پ. ره شديبرگشت و به او خ يجوان با دلخور
برو «: حوصله گفت يمرد، ب. زان باال آورديآو ينهايش را با آستيو دستها» .روم ينم
  »...نفر بعد. ن تنها راه چاره استيا نه، اي ينكعوض  يسكبا  يتوان ين ميبب

ـ دوباره به خـودش نگـاه   . ستاديسوتر ا نار رفت و آنكجوان بناچار  رد و بـه  ك
مة آخر كاندازه گشاد، بدون د يه بلند بود و بكراهن يو پ.وتاه بودك يليه خكشلوار 
شت سرش بودند، ه در صف پك يدو نفر. ديرس يه انگار تا زانو مك ييها نيو آست

دسـت دوم را   ينظـام  يراهنهـا يان و خنـدان، پ يگو كمتل ،حاال لباس گرفته بودند
از سـر   يه بزرگتر بود، جلو آمد و با سـخن كشان  يكي. ستادندينارش اك. دنديپوش

  ».ستياد هم بد نيحاال ز«: گفت يهمدرد
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شِ با كتر يكو  يد شانس آورديشا«: ادامه داد  تر بود، م سن و سالكه ك يدوم
  »!يديخدا را چه د. ات شد رد و شلوار اندازهكوتاه كت را يقه پاهايسل

نـد،  كرد اگر شلوار را گتـر  كر كف. نداشت يحوصلة شوخ.جوان رو برگرداند
  .جا بودكش ك ،رودارين گيد، اما در ايآ يمتر به چشم مكاش  يوتاهك

ها  يباس شخصصف ل: در محوطه چشم گرداند يفيلكستاد و با بالتيهمان جا ا
نجـا  يه گروه گروه اك ييپوشها كيخا  دادند، ين ميه لباس و پوتك يجلو پنجرة اتاق

 ييپدرها و مادرها. دنديخند يم يزدند و با آسودگ يستاده بودند، حرف ميو آنجا ا
گشـتند،   يدنبال فرزندشان م ينيريا شيگز  يا اورده بودند حاال با جعبهيه طاقت نك

بنما سالحت امتحان، آماده بـاش،  «: رده بودكمحوطه را پر  آهنگران همة يو صدا
  ».آماده باش

گ بزرگ شـربت سـرخ رنـگ بـا     ي، ديوتاهك يوكنارِ سكآن طرف محوطه، 
نـارش؛  كجور واجـور   يوانهايپر از ل ينيخورد؛ س يخ به چشم ميبزرگ  يها هكت
ـ  يبلند و سف يشهايوتاه و رك يبا موها يرمرديپ انهـا را پـر   ويل يد با مالقـة بزرگ
پرچمها . رون آمدنديپر از پرچم از ساختمان ب يدو نفر با بغل. رو برگرداند. ردك يم

چند نفر جلو رفتند، . لفتك يده شده دورِ چوبهايچيرنگارنگ بودند و همه مرتب پ
از آنها  يكيرد برود و كر كجوان ف. ردندكم يگران تقسيان ديپرچمها را گرفتند و م

ن يرد، آن هم با اك يگران مشخص ميان ديپرچم او را م. رف شدرا بردارد اما منص
  .لباسها

. شد يآهنگران قاط ين طبل با صدايسنگ يها تند و پر از ضربه يسرود يصدا
سـقف، وارد   يبـزرگ رو  ي،با دو بلندگوينظام يوتايتو.ديجوان روبه صدا چرخ
ـ م يكز راه باروتا، ايتو ياز آن سو. مانع ورودش بود ،شد اما ازدحام جلو در ان ي
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ست و پنج شش ساله بـا  يب يجوان. وارد شد يبسخت يسوار ن و در، دوچرخهيماش
اش شدند  چند نفر متوجه. مرنگك يراهنِ آبيالغر و پ يوتاه و صورتكرة يت يموها

ـ   يخداحافظ يالبد برا: ديشيجوان اند. ردندكاش  و دوره بـود،   يآمده، اگـر اعزام
  .آورد يدوچرخه نم
ه داد كيوار تيد، دوچرخه را به دين پريينان و خندان پاك صحبت ار،سو دوچرخه

  .ساختمان رفت يو به سو
. بزرگ روشنش وارد محوطه شـد  ين با دو بلندگويم باز شد و ماشكم كراه، 

ـ ستاده بودند،از مينار جوان اكه ك يدو نفر. ردكآهنگ تند سرود همه جا را پر  ان ي
ـ وتـا  يتند دست و صورت رو به راننده تو اتكاد و حريبلندگو، با فر ياهويه ه ك

  .ندكم كنوارش را  يه صداكگفتند  يرد، مك يم كآنها پار يكحاال داشت نزد
آهنگران ناگهـان   يرد و سرانجام با خاموش شدن بلندگوها صداكن ترمز يماش

  »...نيدار حسير آمده، عاشق دكن همه لشيا«: در محوطه پر گرفت
  ».ديشناس ير را مكشما فرماندة لش«: گفت رو به جوان ،ن دوآاز  يكي

  ـ نه چه طور؟
دش، به مـا هـم نشـانش    يشناس ينجا، گفتم اگر ميگفتند آمده ا يـ از آن جلو م

  .ديبده
گـر  يدو نفـر د . ده بـود يپوش يراننده، لباس پلنگ. اده شدنديوتا پيسه نفر از تو

د با ية سفيو چف نهايپوت يردة مرتب روكگتر  يدست سبز و شلوارهايكلباس فرم، 
نار كه در كرد كاق به آنها نگاه يجوان با اشت. دور گردن كيز مشير يها چهارخانه
  .رفتند يساختمان م يهم به سو
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منقل  ،يعاقله مرد. ردكوار نشست و به رو به رو نگاه ينار دكجوان، همان جا 
ـ  يچند نفر، پرچمها.زد يپر از زغال را به شدت باد م ردنـد،  ك يلوله شده را باز م

 ينجا و آنجـا دسـت در گـردن فرزنـدان، بـا آنهـا خـداحافظ       يا ييپدر و مادرها
م يش بـا مسـئول تقسـ   ياگر به خاطر بگو مگو.گرفتند يس مكچند نفر ع. ردندك يم

ها چه قدر به  ن صحنهيا كت كوتاه، از تكبلند و شلوار  ينهاين آستيلباسها نبود و ا
  .آمد يجان ميه

. صـلوات پـر گرفـت    ياهو، صدايان هيدر م. وغ شدجلو ساختمان ناگهان شل
شـان رو بـه او    يكـي . دنديشـ كنار او گردن كدو نفر . ت انگار موج برداشتيجمع
  ».، بدوينيرا بب يبرادر خراز يخواه ينم خودش باشد، اگر مكگمان «: گفت

با دقت بـه رو بـه رو   . اندكشلوارش را ت كبرخاست و خا.او شدكنجكجوان 
ــو . چشــم دوخــت ــتجل ــار درك. رف ــكنزد ،ن ــال   ي ــر از زغ ــزرگ پ ــل ب منق

ش يت برايه جمعك يپوش از راه يجوان آب. ر پا افتاده بوديدوچرخه،حاال ز.ستاديا
دوچرخه . دياوكوار را ينارة دكن ازدحام،با چشم آرده بودند، جلو آمد و در كباز 
. بـود ستاده يآن ا يه روك يسكجلو رفت و به . ن افتاده استيزم يه روكد يرا د
 يات صـورت و دسـتش معلـوم بـود دارد عـذرخواه     كه ازحركاو . گفت يزيچ
 همان. مده بودآرون ير از دور چرخ بيزنج. ردكند، خم شد و دوچرخه را بلند ك يم
جـوان بـا   . نـدازد ير را جـا ب ين برداشته بود، خم شد تا زنجيه دوچرخه را از زمك

نـداخت، بعـد فرمـان را    ر را جا ايخودش نشست و زنج. اشارة دست مانعش شد
ـ د ينـار سـع  ك. ت گذشـت يانِ جمعينان از مك آنگاه صحبت. گرفت و راه افتاد ه ك

خـت و بـا   يور ر آتـش شـعله   ياسفند رو عاقله مرد تُندتُند چند مشت پر، د،يرس
  »...د اسالم صلواتيفرماندة رش يسالمت«: اد زدياش فر بلند دورگه يصدا
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  .ردكت كوار شد و حره گذشت، سكسوار از دروازه  دوچرخه
ـ يشكرد به دنبال او كجوان حس  ـ . شـود  يده م ه دور شـود،  كـ ش از آنيو او پ

. دلِ جـوان فشـرده شـد   . ان داد و رفـت كرد و دست تكبرگشت و فرمان را رها 
 يهـا  يليهر چند خ. او يآخر مال او بوده است؛ فقط برا تكن حريرد اكاحساس 

  ...ده باشند و لبخند زده باشندان داكسوار دست ت گر، در پاسخ دوچرخهيد
ـ  يراهن نخـ يرد؛ با پكستاد و به او نگاه يابان اينارِ خك. رو گذشت ادهياز پ  يآب
. مرنگتـر شـده بـود   كا تابشِ آفتاب يها از شدت شستن  شانه يه انگار روكرنگ 

ـ  يچيلون پيبا بدنة نا يميره، دوچرخة قديت يتيبركشلوار مخمل   يشدة سرخ و آب
  .تخت سبز ينيچ يها يتانكو 

ش ينار در خم شد و پاچة گشاد شـلوارش را دور سـاق پـا   كجوان برگشت؛ 
ش ينهـا ينها را سه بار تا زد و چيبعد آست. آن يد رويشكاه را يچاند و جوراب سيپ

مربنـدش را  كراهن را داخل شلوار گذاشت و ين پييپا. ردكاش مرتب  مچ يرا رو
. افتاد هاط رايگوشة ح يانداخت و به سو خود يبه سرتا پا ينگاه. ديشكتر  سفت
برداشت  يمس ينيدار، از وسط س د بود و دستهيه سفكرا  يكيوان پالستين ليبزرگتر

ـ درخشان شربت نگاه  يبه سرخ ،تيرد آنگاه با رضاكرمرد دراز يپ يو به سو رد ك
  .داشت يخنده طوالن يكه يشب ييخت و صداير يوانش ميبه ل يه مالقة فلزك
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  دمر
  
بـا  . فشردم يم را به هم ميمرطوب و دندانها كام را چسبانده بودم به خا يشانيپ

فـرو   كار در خاياخت يم بيناخنها. دشمن كشد از ذرات خا يام پر م ينيهر نَفَس، ب
پنـاه و امـن در آن توفـان سـرب      يند؛ آغوشكبغل وا ،نيخواستم زم يم.رفته بود
ها و  شدار خمپارهكه بخواهم سوت كآن يبم يم بسته بود اما گوشهايچشمها. مذاب
افت كشـ  يه هوا را مكشها كز تريعبور تند و ت. ديشن ينندة انفجار را مكر ك يصدا

ـ  يه داغكبود  يكشد، آن قدر نزد يسرم رد م يو از باال ـ  ياش را حس م ردم و ك
  .دادم يص ميام را تشخ سوخته يموها يبو

 يا بوته يو نه حتّ يو بلند يپست چيه يدشت صاف بود؛ ب. مير شده بوديگ نيزم
ـ م يرها بـود يراحت هدف رگبار ت يليما خ. ه بشود پشت آن پناه گرفتك ه اگـر  ك

  .نشست يمان م يشانيپ يشان رو نيم، اوليردك يسربلند م
ـ يركو چشم دوخته بودم به خا! نترس: ب زده بودميبه خودم نه ل كشـ  يز هالل

بـا خـودم   . ردك يم يكهمة قدرت شل ن، بايزم يه موازك يياكرو به رو و به دوش
  .ستين يگريچارة د. ينكد، او را خفه يد، بايد، بايتو با: ردمكرار كت

هـا مثـل هـزاران سـوزن      گلوله. ز برداشتميم فشردم و خيرا در دستها كنارنج
دو سه تا قدم جلوتر، طرف راست سرم آتش گرفـت،  . رفت يسرخ به چشم فرو م

ـ ينه؛ چ. تفم سوختكآلودم بگذارم،  ونگوش خ يتا خواستم دستم را رو  يز مهم
ردم درد را در ك يسع. كخا يافتادم رو. ار داده بوديگلوله فقط گوشت را ش. نبود

  ».شود يآخرش تمام م«: ردمكرار كبا خودم ت. ذهنم عقب برانم
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بـا انگشـت بـه جلـو     . ش را نشانم دادكروبرگرداندم نارنج. م زديمحسن صدا
ـ را م كنارنجـ  يددوباره سر. ردكاشاره  ـ ان انگشـتانم حـس   ي او  يردم و همپـا ك

ـ ه چكده بود ين نرسيم، به زميه برداشته بودكرا  يقدم. برخاستم بـه صـورتم    يزي
 كيوچكمن سوراخ  يش پاين افتاد؛ درست پيبه زم ييچ صدايه يمحسن ب. ديپاش
  .پشت سر يآلود ان چشمها و حفرة بزرگ خونيم

ـ  . كرتم را چسباندم به خان و صويزم يردم روكخودم را پرت  ش يمحسـن پ
. هنوز زنده اسـت  ييه گوكچنان. ديلرز ير ميت يها م افتاده بود و تنش از ضربهيرو

ن داشتم از درد منفجـر  يزار وخشمگيمن ب. تن جوانِ محسن جان پناه من شده بود
سوخت؛  يم كيم از خشيشم، اما گلوكخواست سرتمام عالم داد ب يدلم م. شدم يم

  .رده باشندكپر  كه از آهكچنان
 ،ا رفتند جلوكردن دوشكده به قصد خاموش يا خميز يخ نهيگر هم سيچند نفر د
چـرا  . الفـه بـودم  ك. ن افتاده بودنـد يبه زم يز هالليركده به قوس خاياما همه نرس

دانستم  يم. بود يكدادند؟ صبح نزد يبه ستاد نم يرد؟چرا خبرك ينم يارك يمرتض
ـ  كخش. م شديآفتاب قتل عام خواه يرتوهاپن يبا اول ـ  يشده بودم؛ ب . يچ حسـ يه
در  يه مرتضـ كطور  نقشة منطقه را همان. ردمك يم را احساس نميدرد زخمها يحتّ

 يچ راهينه؛ ه. ردمك يام مجسم م بسته يهاكنشان داده بود، پشت پل يهيجلسة توج
  ...مير افتاده بوديما گ ينبود، حساب
ـ  . آمـد  ييصدا كاانفجار از عمق خ ياهويدر ه ـ ه بلنـد  كـ آن يسـرم را ب نم، ك
صدا .نيگوشم را چسباندم به زم.ده شدييز سايت يها زهيصورتم به شن ر. چرخاندم

م را يش رويوحشتزده پ.كتان ير شنيپر حجم و گنگ بود،مثل خُرد شدن سنگها ز
 يـك  يرو به خاموش يدر روشن. ره شدم به پشت سرميخ. نبود يردم؛ خبركنگاه 
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ه جلـوتر از  ك يو وانت كش از ده تانيب. آمدند يه جلو مكدم يرا د ييها هيامنور، س
  ».زنندش ياالن م«: به خودم گفتم. ردك يت مكآنها حر

ن جلو آمد و با فاصلة يماش. ل شودياز آتش تبد يوهكمنتظر بودم هر لحظه به 
وقـت  آن . دين پريياز پشت فرمان پا كع و چابيسر يا هيسا. ردكاز ما ترمز  يمك

بعد . ردكنمود، صحبت  يده ميدم و خميد يم را پشتش ميسيب يه برآمدگك يسكبا 
درسـت  . نياپوت ماشك يستاد روير اير باران تيد باال و در زيشكخودش را آرام 

ه تن شـب  كه چنانكسرخ  يرهايهجوم ت ينمود، پندار يآرام م. نة آتشينه به سيس
. انـه اسـت  كودك يآتشباز يك يها جرقه آمدند، ياز رو به رو م. ردندك يرا پاره م

. د در شـب بـود  ينِ ديدورب. را مقابل صورتش گرفت يزيدستش را باال آورد و چ
ـ يردنشـان را خ كمانه كرها با فلز و يبرخورد ت يصدا. اتش نبودكدر حر يشتاب  يل

رون آمده يسرد ب يرختكاز آن . فشرد ين قلبم را ميسنگ يا دم و دلهرهيشن يواضح م
ـ به او نگاه . ردمك يم را حس ميزخمها كوباره تپش دردناد. بودم ـ ك ـ  يردم؛ ب چ يه
وحشـت  . ر نظر گرفته بـود يرا ز يزِ هالليركخا ،در بدن، از آن باال يت اضافكحر
 ،يشد با خوانـدن آواز  يه مكانه بود كودك يدن او انگار ترسيش، با ديپ يها قهيدق

  ...ستكطلسمش را ش
ـ  يچـ  ميسيرد و به بكدر رو به رو اشاره  ييبعد، با همان دست به جا يمك ه ك

ـ اد چين نشسته بود، به فرينار ماشكن يزم يحاال رو ـ گفـت   يزي ن فاصـله  آه از ك
  ...نامفهوم بود

  »!بركاهللا ا«: ديشكاد يلرزش فر يصاف و ب ييبعد، صدا يمك
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گردان و آتش  ينهاكافرروشن و نو يها با چراغهاكتان.دشت ناگهان روشن شد
 كنه از خـا يس يگُردان به مژه برهم زدن. آمدند ت دركشان به حريها لز مسلسيريك

  .اد شدياهو و فريسره هيكبرداشت و شب، 
. ردندك يرها از او واهمه ميت ييان و گوكن ميستاده بود، بر بلندترياو، همچنان ا

ـ يدرخشانِ آسمانٍ پشـت سـرش ه   ينة نارنجيصبح بود؛ او، در زم وار  افسـانه  يبت
ـ كـ اش را، چنان ين خـال يد و آستيوز يبحگاه مباد ص. داشت ، در امتـداد  يه پرچم

نـدم  ك كز از خايخ يكها جلو افتاده بودند، خودم را به كتان. داد يت مكرها حريت
  ...دميها دو و رو به دشمن، چشم در چشم گلوله
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  دژبان
  
و به رد و ركاش را دست به دست  يا سرمه كوچك كه قد بلند بود، ساك ياول

  »؟يقرآن دار«: همراهش گفت
انـه و گـرد   كودك يها وتاهتر بود؛ با صورت آفتاب سوخته و گونهكه كجوان 

  »؟يچ ينه، برا«: گفت
قسـم  «: گرفت، گفت يت اوج ميش از عصبانيم صداك مكالفه بود وكه ك ياول
  »!ميستيپسرخالة صدام ن ،ميبخور

ـ ك يا برگه يبعد چندبار رو ـ ا«: ته در دست داشت زد و گف ن همـه مهـر و   ي
  ».ميم برويخواه يه نمكبغداد ! امضا

ـ ، شـلوار گتـر   يم سن و سال بود، با لبـاس مرتـب نظـام   كه كدژبان  رده و ك
ـ با«: اعتنا باشد، گفت يو ب يرد جدك يم يه سعكخسته  يبراق با لحن ينهايپوت د ي

  ».نجا هستميمن مسئول ا. تان درست باشد برگه
ـ «: وره در رفته بود، گفـت كاز  كه حاال پاكجوان قد بلند  ه كالسـ كتـو   يوقت

ـ  يعراق يهاكنجا با تانيما ا. يشد يسوار م ـ جنگ يم ادمـان  يحـاال مقـررات   . ميدي
  »؟يده يم

: ح داديانه و با حوصله دوباره توضيجو ين گذاشت و آشتيش را زمكسا يدوم
ـ     ين دو ساعت پين برگه تا هميجان، ا ياخو«  يش درسـت بـوده، حـاال چـه فرق
ا سه سـاعت عصـر؟ دو قـدم تـا شـهر      يم يباش يند سه ساعت صبح مرخصك يم
ـ الر ا ذاتي. فارة گناه است، نه حمامكه كنجا هم يحمام ا. ميگرد يم و برميرو يم ه ي
  ».يسوز يا مي ينك يم
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  ».يشرمنده اخو«: جوان دژبان فقط گفت
  ».نميرا ببخواهم بزرگتر تو  يمن م«: هوده داد زديب يزدنها از چانه يعصبان ياولّ

ـ ه بدون كبود  ياما دژبان حواسش به نفربر ـ م ك در  يردن سـرعت بـه سـو   ك
 يسـت بـاال  يش را به عالمت ايستاد و دستهايو ا يد وسط دروازة آهنيدو. آمد يم

سته بود و جابـه  كش شياز چراغها يكي. شده بود يمال ن گليماش. ان دادكسرش ت
دژبان بـه  . شد يده ميش دكتر ز و درشت گلوله وير ياش سوراخها بدنه يجا رو

  .آلود كخا ييه تنها بود؛ با سر و روكطرف راننده رفت 
  »د؟يركن لشيا يروهايشما از ن«

ـ مال يش را ميمرد با دو انگشت شست و اشاره داشت چشمها ـ د ي ه سـرخ و  ك
صـورتش   يم روكـ ف دستش را چند بـار مح كبعد . خسته بود و گود نشسته بود

ند؛ بعد، رو به دژبـان  ك كرا از صورتش پا يخستگ كه بخواهد خاكد، چنانيشك
  »؟يد چيببخش«: ديرد و پرسك

  »د؟يركن لشيا يروهايشما از ن«
  ».بله«: وتاه و مختصر جواب دادكمرد 

  »تان، لطفاً يبرگة مرخص«
  ».ندارم«
  »ت؟يبرگة مأمور«
  ».ندارم«
  ».ديد وارد شويتوان يپس نم«

  ».ير، اخوينگ  حاال سخت«: تد و گفيشك يا ازهيمرد با دهان بسته خم
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ه كبه دست  كه آن دو جوان ساك يار، جوريبس يدژبان، خسته از بگو مگوها
مگـر  «: گفـت  ردند بشنوند،ك يستاده بودند وصحنه را با عالقه تماشا مينار اكحاال 

د يشـ كلش يد، هر وقت ميايهر وقت دلش خواست ب يسكه هر كخانة خاله است 
  »برود؟

ه خواب در مـتنِ  ك ييده و چشمهايشكباال  يبا ابروها. بود ه جا خوردهكمرد، 
، دفعة بعـد حتمـاً   يد اخويببخش«: رد و گفتكدژبان را نگاه  ،آنها پس نشسته بود

  ».د بروميآورم؛ اما حاال اجازه بده يبرگه م
قـاً  يرا دق كر دسـتور داده مـدار  كفرماندة لش. ت دارميمن مسئول«: دژبان گفت

  ».فتان روشن شوديلكد تا تيجا باشن يهم. مينكنترل ك
  »...اليخ ين دفعه بيحاال ا«: از خنده داشت، گفت يه ته رنگك يمرد با لحن

. د جلويجوان بسرعت پر.ندكت كخورد تا حر يانكن تيو دنده را جا زدو ماش
صورت صاف و جوانش . مرد نشانه رفت يد و سراسلحه را به سويشكگلنگدن را 
  ».نييا پايب«: داد زد. ه بودشد يغوانرت اياز عصبان
بـار   ،جوان. ن داشتيفرمان ماش يهمچنان دست رو  ر شده بود،يه غافلگكمرد،

  ».نييا پايگفتم ب«: گر داد زديد
  .نرم شد. او ماند ين خاليآست ينگاه دژبان رو. اده شديمرد پ

ـ ايرم، اگر بيتان تماس بگ توانم با مسئول دسته يد؟ من فقط ميدام گُردانكاز « د ي
  »...ند آن وقتك يت شما را گواهيهو

م و مسئول يآمد: باز نگه داشته بود، گفت يش را انگار بسختيه چشمهاكمرد، 
  »دسته مرده بود آن وقت؟

  ».ت را بگذار پشت سرتيدستها«: شد يصورت دژبان دوباره جد
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ه همچنان لولـة  كدژبان . دستش را گذاشت پشت سرش و منتظر ماند تنهامرد، 
  ».نيدو پا بنش يرو«:او نشانه رفته بود، گفت يا به سواسلحه ر

  .رد نشستم
  ».ال شديخ يد بينجا نبايادت بماند ايالغ پر برو تا كحاال آن قدر«

گفـتن   يقدم جلو آمد و دهـانش را بـرا   يكداشت،  يا سرمه كه ساك يجوان
دش خـو  يه بلند قد بود، دستش را گرفت و او را به سوك يرد اما اولكباز  يحرف
  ».م بسهين جور برو تا من بگويهم«: دژبان داد زد. ديشك

ـ دژبـان  . پنجاه قدم آن طرفتر تعـادلش را از دسـت داد   ه خسته بود،كمرد  ه ك
  ».از همان جا برگرد«: متوجه شده بود، داد زد
ة نفربـر پنهـان   يدو جوان خود را در سـا .الغ پر آمدكنها آمرد برگشت و روبه 

ـ د و او دسـتور داد برخ يمرد رس. دييپا يآنها را م ،مدژبان از گوشة چش.ردندك . زدي
اش از  گرفته كصورت خا. ستادياش را درهم برد و ا بر زانوها چهره يمرد با فشار
ـ  ي، خيكبار يارهايعرق،پر از ش يها عبور قطره . زد يس شده بود و نفس نفـس م
  »د؟يا ام دستهدكد از ينم، گفتكدا يتان را پ د تا مسئوليحاال بمان«: دژبان گفت

: از همـان جـا بلنـد گفـت     ياول. دنديشكرون يدو جوان خود را از پناه نفربر ب
  ».ريدن بخي، رسيسالم برادر خراز«

د يمرد،رو به آنها چرخ.ش آورديدست دادن پ ياش را برا دهيشك يها و انگشت
  .شان آغوش گشوديو خندان برا

ـ ستاده بـود، رنـگ پر  يدژبان جوان همان جا ا ـ بهـوت و انگـار چ  ده و مي  يزي
ش دنبال يبهايح داد، مرد در جيش آورد و توضيرا پ يبرگة مرخص يدوم. ديشن ينم
ش آورد و مرد آن را گرفت يپ يرا دو دست ياه رنگيار سكخود يگشت، اول يزيچ
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گر برگه يدفعة د«: رد و بعد رو به دژبان گفتكنوشت و امضا  يزيو پشت برگه چ
  »رد شوم؟ يده يحاال اجازه م. دهم ينم، قول مك يرا فراموش نم

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ۴١ پروانه در چراغانی

  يپروانه در چراغان
  
  ».ين خرازي، حسيخور ينم يچ درديتو به ه«

ـ وبكدرشت شن به صورتش  يها اش را همراه دانه يخال  نيآست ،باد ن يآسـت . دي
ش يصـدا . ديش نشست و ناليزانوها ينار زد و روكاز صورت  ظيحس را با غ يب

ده است و او بعد از مرگ همة آدمها يا رسيانِ دنيرد پاكاحساس  .در دشت گم شد
  ...ن مانده استيزم يسرگردان رو

هـا را بـا    شعله. چشم جواد را ببندد، اما نتوانسته بود يزيخواسته بود راه خونر
توانست آن بدن سـوخته را جابـه جـا     يرده بود اما نمكدست خاموش  يكهمان 

آمدنـد تـا    يه داشتند به طرفش مكرا  يا خسته يجيت و آن سه بسيحاج هدا. ندك
سرشان  يباال .ده بوديشان دويبه سو يا با هر ناله.  ...همه را ند،يد بگويخسته نباش
. اند ه زندهكرده بود كگردنشان و حس  يرگها يدست گذاشته بود رو. نشسته بود

ـ   تواند آنها را تا جاده برساند ين ميزم يشان رو دنيشكرد با كر كف ا نم شـد،   يامـ
  .بود كخطرنا

 يكينار كو او از . از مرگ يمكاظم همه زنده بودند، با فاصلة كت و يجز هدا
سـرانجام خسـته و   .يانِ چراغـان يم يا د، مثلِ پروانهيشك يپر م يگريسر د يتا باال

وفت زده كو به خود سر كخا يزانو زده بود رو ،ين ناتوانين از ايناتوان و خشمگ
  ».ين خرازي، حسيخور ينم يچ درديه هبتو «: بود

ـ يانفجار در سرش مثل ج كوحشتنا يه رفت، هنوز صداكما يهواپ بلنـد و   يغ
ـ يدن، شـن يد؛ ديبلع يز را ميه همه چك ييصدا. ر ادامه داشتيناپذ انيپا  يدن و حتّ
  .ردن راكر كف
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رده بود و كپرت  كاز خا يتل ين او را رويسنگ يموج انفجار مثل ضربة دست
گـرد و  . چ به فرمانش نبودنديش هيار داشت و پاهاياخت يب يالتش لرزشهنوز عض

ـ ج يه در سـرش بـود، صـدا   ك يياهويان هيه فرو نشست، از مك كخا ـ غ تي ز و ي
  .ديدو يه مكبود  يا ص داد؛ شعلهيرا تشخ يا دهيبر

خـود را  . ديرسـ ، ن بودنـد يه سرب سنگكش مثل دو تيپاها. ديبرخاست و دو
د و مرد سـوخته را  يغلت كخا يرو. ها را پوشاند دنش شعلهاو انداخت و با ب يرو
 يدسـتش را رو . مرد را بـه پشـت گردانـد   . آتش خاموش شد. غلتاند كخا يرو

ـ كد ييايب، يآها«: اد زديفر. زنده بود. شاهرگ مرد گذاشت ـ ا! كم ن هنـوز زنـده   ي
  ».است
ش مپـوت ك يچشم گرداند؛ رانندة لودر افتـاده بـود و قـوط   . امدين ييچ صدايه

ت كحر... ز، جواديركخا يچند قدم دورتر، باال. كخا يش روينار پاكخته بود ير
  .زد يرا در هوا چنگ م يزيش چيد و دستهايخراش يرا م كش خايارادة پاها يب

ـ . تعادلش را از دسـت داد . ز باال رفتيركنة خاياز س. برخاست . ن خـورد يزم
ز ير ياز زخمهاپر ه تنش كد يسدوباره بلند شد؛ به جواد ر... ج انفجار بوديهنوز گ

ر گردنِ جواد و تنهـا دسـتش   يش را سراند زيپا. ردكاش را از گردن باز  هيچف. بود
  .برساند ييد او را هر چه زودتر به جايه باكدانست . ردكر سرِ او رد ياز ز ،را

ـ آمده بود، سراغش را از رانندة لودر گرفته بـود   يشكسر يبرا يامروز وقت ه ك
جواد . حاال هر دو افتاده بودند. ردك يمپوت را باز مك يزه قوطيسرن كداشت با نو

شـده   كب خـا يه نصـ كمپوت ك يقوط يكگر و يو راننده لودر گوشة د يا گوشه
  .بود
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ند و جواد را از آنجا ببـرد،  كدا يه با آن آمده بود پكرا  ينيچشم گرداند تا ماش
آتـش، از هـر    يهـا  ه شعلهك آهن سوخته برجا مانده بود ين، فقط مشتياما از ماش

  »!اظمك«: گفت. ديرا د ياهيها حجم س انِ آهن پارهيم. ديشك يگوشة آن زبانه م
. دانسـت خـود اوسـت    يم. ر شده بوديد يليگر خياما حاال د. د به آن سويدو

ت ين، حـاج هـدا  ينار ماشـ ك. ده بوديبمباران پشت فرمان د از شيپ يمكاظم را ك
  .افتاده بود

 زسـا  ت، چـراغ يحـاج هـدا  . شده بود كدهانش خش. دن نداشتاد زيتوان فر
سـته  كش يه انبار فانوسـها و چراغهـا  كپشت سنگرش  كوچك يبا پتو. ر بودكلش
ـ  . ر بـود يناگز يهايفرار از شلوغ ين برايآنجا پناهگاه حس. بود توانسـت   يآنجـا م

ه كفتاد اد صدرا اي. ا بخوابديتاب بخواند كند، كر كند، فياش بنش ييآسوده در تنها
ن آقا بـا  يا«: ن و گفته بودينار ماشكت دستش را گرفته بود و آورده بود يحاج هدا

  ».د جلويايشود ب يش نميار دارد اما روكشما 
  ».يسالم، برادر خراز«: و صدرا جلو آمده بود

  ...رده بودكش دراز ينامه را به سو
دورتر صـدرا   يمك. ن را دور زديبا هراس ماش. به جانش افتاد يبيدلشورة عج

تمام طول راه .افتاده بود كبا صورت بر خا. شيروشنِ موها يرا شناخت؛ از بلوط
د يست، نبايدانم او ن  يم  ه نه،كاو «: ردك يرار مكت يدر پ يتا به او برسد،آهسته و پ

  »...باشد
، ردك كپا هآلود خون كاش را از خا ينيبرش گرداند و دهان و ب يسرانجام وقت

گـر  يد يكين يا«: ست، گفتكش يلمه مكهر  يه روك ييبا صدا. تد خود اوسيد
  »...ن امانت بوديا، اينه، خدا
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اغـذ  كة يحاش يمياسل يگلها. ش را بستيو سر صدرا را بغل گرفت و چشمها
ـ ف ييگلها. دنديشكش قد يهاكنامه پشت پل  يبـا نقـشِ مرغهـا    يـي و طال يا روزهي

شان پـرواز   ياغذكآسمان  يد و به سوها بال گشوده بودن ان شاخهيه مك يا افسانه
ده يشكلمات رو به باال كآخر هر سطر، . ف و پخته بود و خوانايخط، ظر.ردندك يم
  .شد يها گم م يميچ و خم اسليان پيشدند و حرف آخرشان م يم

ـ ياگر چه مصاحبت پ. ديهم به ما نزد يد اصفهان و سريدم آمده بوديشن«  يرزن
ـ يه همكن يالد ا بعد از شمسست اميند نيتنها چندان خوشا آمـد،   يشه همراه شما م

 يمن است، تنها فرزند بـاق  كوچكن پسر يصدرالد... شد يدن شما شاد ميدلم با د
ـ نار خود نگه داركه بخواهم او را در كاست  ياديا خواهش زيآ. ام مانده د؟او را ي

ـ د، او را با خودتـان ببر يرو ينم هر جا مك يخواهش م. سپارم يبه شما م البتـه  . دي
د، او هنـوز  يار گرفتنش بلرزد اما مواظبش باشكبه  يخواهم دست و دلتان برا ينم
  »...جوان است يليخ

  ».تان نوشته استينامه را مادرم برا«: صدرا گفت
نـارة  كا در ي يشانيدر پ يچ خطيه يصورتش صاف بود، ب. ردكن نگاهش يحس
ن نامه را يحس يتا وقت .رنگ يدرشت عسل كش با آن دو مردميها و چشمها گونه

ب راستش گذاشت و ينامه را در ج... رد، به او دوخته شده بودكخواند و آهسته تا 
  »!امروز نه يقبول، ول«: گفت
صـدرا  . ها بـود  ين نقطه به عراقيتريكه نزدكزد  يسر م يا ز تازهيركد به خايبا

ر كـ ف«: دسـت آخـر گفـت   . شـده بـود   يا ش از اندوه قهوهيرد و چشمهاكاصرار 
  ».دينك يردم سفارش مادرم را قبول مك يم
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ا باال آقـا  يب، بخُ يليخ«: م شدين تسليرد تا حسكآن قدر چانه زد و سماجت 
  ».نيصدرالد

ـ .ت نشستينار حاج هداكعقب،  يصندل يصدرا رو ن را روشـن  ياظم ماشـ ك
ده ين شـن يماشـ  يان سر وصـدا يه از مك يصدرا سرش را جلو آورد و جور. ردك

و او جواب داده بود همه » .نيند صدرا،برادر حسيگو يناها به من مآش«:شود،گفت
  .و لبخند زده بود» .بهين؛ چه آشنا باشند، چه غريند حسيگو يبه من م
ا  يبگو يزيخواست چ. ردك يصدرا به او نگاه م ؛ش را گشوديهاكن پليحس د امـ

شـد و   ن بلنـد يحسـ  .د و به سرفه افتادياش جوش ستهكش يها ان دندانيخون از م
اد يفر .شد كسب. ستاده بوديا يا شده ين گل ماليتر ماش نييپا .د به طرف جادهيدو
  ».بجنب برادر .مين جا مجروح داريا« :زد

ـ در را بـاز  . فرمان بود يسرِ راننده رو. دين رسيزنان به ماش نفس ل يكـ ه. ردك
ـ ن و خـون از سـوراخ   يين افتـاد پـا  يجان از ماشـ  يخ و بيراننده،   يرو كيوچك

ند پشت يخواست بنش. نار جادهكد يشكاو را  يبا دشوار .رده بودكاش شُره  قهيقش
دست بلند  يكو با  ييها را بتنها توانست بچه ينم. ده استيفا يافت بيفرمان اما در

ـ دو يپس دوباره در امتداد جادة خال .ن جا دهديماش يند و توك  يبـه تقـاطع   .دي
سـرانجام   .ديباز دو. ز تازهيركخا يسو ده بودنديچيش از آن پيپ يه ساعتكد يرس
 ينيأت ماشـ يبعد ه يمك .ديان داد و دوكدست ت .دا شدياز دور پ ياهرنگية سيسا

. ندكن را سد يماش ستاد وسط جاده تا راهيا .ان جاده جان گرفتياستتار شده در م
ـ از پنجره سـر ب . ردكراننده ترمز  چـرا راه را  «: ت گفـت يرون آورد و بـا عصـبان  ي

  »؟يا بسته
  »كمكا يم برادر، بيمجروح دار«
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  ».دياين تا حمل مجروح بكصبر  ،ت دارميمن مأمور :راننده گفت
 يخشـم  ،ديشـ كن زبانـه  يدر وجود حس يزيچ .ندكت كدنده را جا زد تا حر

بـه هـم فشـرده     يدنـدانها  ياز ال ،ندكنترلش كرد ك يم يه سعك ييبا صدا. ديشا
  »؟يفهم يم ،رنديم يدارند م«: گفت
من    ،گر برادر منيخوب جنگ است د«: ان داد و گفتكحوصله سر ت ياننده بر
  ».ار واجب دارمكهم 

به جلو  يقة راننده را گرفت و او را با چنان شدتيبا تنها دستش  .اورديطاقت ن
  .رون آمدين بيه سرش از پنجره ماشكد يشك

ـ   يبـرا  و فعـالً ) ع(ن ير امام حسكمانده لشفر ،ام ين خرازيحس من، « چ يمـن ه
  »؟يدي، فهم ستينها نيردن اكتر از جابه جا  واجب يارك

 .ش جان گرفتيدر گوشة لبها يلبخند ،چند لحظه بعد .ردكخ يصورت راننده 
  ».د برادرييهر چه شما بفرما«: گفت .نگاهش شرمنده بود

ن گرفت تا راه را ياب گذاشت و دستش را به لبة سقف ماشكر ين پا رويحس
هـا پـر    بال در آورده بود، انگـار بـه طـرف بچـه    . زيركدند به خايرس. نشان بدهد

هر جا .. .سپارم ياو را به شما م«: ردك يرار مكدر سرش بلند بلند ت يسك .ديشك يم
  ».....ديد، او را با خودتان ببريرو يه مك

ت ؛ يجـواد ؛حـاج هـدا   . اما انگار همه چهرة او را داشتند .دنبال صدرا گشت
  . شان شناخت يه نمكها  يجيبسراننده لودر و آن 

دسـتش  . به سراغش رفت. ردك يمرد سوخته به هوش آمده بود و داشت ناله م
ش ين جـا يش را گرفت و با هـم تـو ماشـ   يتفهاكراننده  ،او برد يرِ زانوهايرا به ز
جلـو جـا    يصندل يرانندة لودر را هم رو .ها را يجيبعد صدرا، جواد و بس. دادند
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ـ ند اما گفـت  يرد تا او هم بنشكراننده جا باز . شدن پر يماش .دادند ـ ك ـ آ يه نم  .دي
ان گرد يرد و او به رد آن در مكت كن حريماش .ردكت رد ياصرار راننده را با قاطع

ت يسر حاج هـدا  يفرو افتاده رفت باال يها با شانه .بعد برگشت .ره شديو غبار خ
رد و بدن كاز دور گردن باز اش را  هيچف .او را بست يهاكش پليانگشتها كو با نو

  .رده بودكبغض . اش را پوشاند شده كوچك
 ياركچ زخم آشيه يب .ام ؟ چرا هنوز سالمم چرا من؟ چرا فقط من زنده مانده«

  ».در بدنم
انگشتانش . سوخت يچشم راستش م. شود يم يرد صورتش دارد متالشكحس 

اش نقـش   وختهف دست سـ ك يتازه رو يخون. ردكده و نگاه يشكرا به صورتش 
ـ دمـاغش را پـر    كخـا  يبو. ديشكق يعم ينفس. بسته بود د رو در يخورشـ . ردك

 .ش را بسـت يها چشم .رفت يغروب فرو م يريده در سرازيش، زرد و رنگ پريرو
  .سوخت يه مكهزار نامه در دستش بود  ينيسنگ
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  خواب يكمثل 
  
هـر  . ردنـد كاهش رد، چند نفر با تعجب نگـ كه ترمز كشده  يگل مال يوتايتو

ـ ده و سوراخ سوراخ يچنان از هم در يا چهار چرخ پنجر بود، با بدنه ـ ه حرك ت ك
اش مثل تار  شهيه شكها لخت بود، جز پنجرة عقب  پنجره .نمود يب ميردنش عجك
رو بـه   ،از زوار. وار بود و جدا شده از هـم  رهيش تو در تو و دايها كتر ،بوتكعن

  .داخل لوله شده بود
. برو يعنيه؛ كن زد يبه ماش يبه راننده گفت و دست يزياده شد و چين پياز ماش

ـ ا. شـلوغ بـود  . او نگاهش را در دشت چرخاند. ردكت كوتا حريتو ـ ن هي اهو را ي
 يرو هك اريس يگرداندند؛ بلندگوها يخسته را بر م يروهاينفربرها ن. دوست داشت

ـ    يگذشتند و تو يغات به شتاب ميتبل يها نيماش سـرود   ،دنـد يپر يحـرف هـم م
اسلحه  يجيچند بس .گفتند ير مقدم ميا به بازگشتگان خيدادند  يخبر م ،خواندند يم

 ينشانده بودند و نوجوان يستگاه صلواتينار اكرا  يعراق يرهايف اسيرد ،به دست
   .ا شربتيخت ؛ آب ير يوان ميدر ل يزيشان چيقرمز رنگش برا يكياز تُنگ پالست

ـ بـدون بنـد و ز   يهـا  نيو پـوت  ينظـام  يشلوارهابا  .بسته نبود انشيدستها ر ي
بـه هـر   ! دند اما آسـوده  يرس يحوصله به نظر م يخسته و ب ،مردهكچر يها يراهنيپ

  . زنده مانده بودند ،ن جنگيحال در آخر
ـ ها و با زبـان عج  يعراق يستاده بود جلويه اكجالل را شناخت  ـ ب و غري ب ي

از  يكـي بعد از هـر دو سـه جملـه    . ردك يم يسخنران شان ياش برا يو فارس يعرب
رد ك ينثار صدام م يعرب ياش را با لحن و آهنگ شعارها يمن در آورد يها فحش
  .ردندك يرار مكگفت ت يها هم هاج و واج هر چه را م يو عراق
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ـ يشمال تقس يها لوچهكو شربت با  يچا. ستگاه شلوغ بوديجلو ا ردنـد،  ك يم م
شـد و   يه از آنها بخار بلند مكزِ داغ بود آب پ يها ينيب زميدست چند نفر هم س

  .ندندك يرا م ينيزم بيس ه پوستكه تكردند و تك يشان را فوت ميآنها انگشتها
. بـود  كتمام تنش پـر از خـا  . را نداشت يزيگرسنه بود اما فرصت خوردن چ

از گرد و غبـار   يا هاله. شياندن لباسهاكرد به تكستاد و شروع يگران ايدورتر از د
 يسـتر كخا ،شهيش را تا ريها ، موها، ابروها و مژهكخادرست . فش را گرفتاطرا
  .چشم گرداند ،ر آبكدنبال تان .رمردهايرده بود، درست مثل پك

همـه   .ديرس يهوده به نظر ميشدن به آن هم ب يكر نزدكه فكآن قدر شلوغ بود 
، حـاال  نـد دده بويه زودتر رسكآنها  .و عرق به آب پناه برده بودند كالفه از خاك
ـ گرفتند و آنها  ينماز ظهر وضو م يبرا ه سـرحالتر بودنـد داشـتند آب بـه هـم      ك
  . دنديپاش يم

زرد  يهاكصـابون و بالشـت   يسبز و صـورت  يه پر از قالبهاك يارتن بزرگكاز 
 .محوطـه را دور زد  ،آب يوجـو  را برداشـت و در جسـت   يكيرنگ شامپو بود، 

ـ رو ينيزم بيگ سيه دك ينار اجاقك ،تر بود ه خلوتك يستگاه صلواتيپشت ا ش ي
  .د رنگ پر از آب بوديسف يكيسه دبة پالست ،ديجوش يم

ـ به اطراف نگاه  ند،كش كمكه ك يسكرا برداشت و دنبال  يكي ـ . ردك آن  يوانت
انسـالش  يرده بودند و حـاال راننـدة م  ك يبارش را خال ظاهراً. ستاده بوديتر ا طرف

دبة آب در دست  .ديشك يگار ميسر فرصت سن و داشت يه داده بود به در ماشكيت
ـ ن دست راست يآست يش رويها رد و چشمكراننده نگاهش  .شد يكبه او نزد ه ك

  »     بفرما؟« :شد و گفت كخش ،بود يخال
  ».ميد سرم را بشوينك كمكنم كخواستم خواهش  يم«
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: رون داد و گفتيب ،رده بودكه با لذت تمام حبس كراننده نفس دودآلودش را 
  ».ر بشوركر تانيبرو ز«

ـ با ا شلوغ است و فرصت ندارد، و حتمـاً ه آنجكح داد يتوض . ييد بـرود جـا  ي
بـرو تـو   «: گفـت  يياعتنـا  يگارش زد و با بيبه س يگريد يطوالن كپ يكراننده 

  »!ن كرودخانه شنا 
خواست هر  يه مكراننده . ندكتواند شنا  يت دارد و نميه به آب حساسكگفت 

سر  ،ارت را انجام بدهكبرو  ،خوب«: گفت ،ندكز سر خودش واشده او را ا يطور
  ».حمام كفرصت برو شهر
ن است مجبور شود برگردد خط و كاست، و مم يارش طوالنكه كاو باز گفت 

. ستاد و چشم دوخت بـه راننـده  يو ا. ندكرا تحمل  كن همه خايتواند ا يگر نميد
گارش را بـا  يزد و دود سـ  يم كحاال داشت تندتند پ.ديرس يالفه مكراننده به نظر 

  .فرستاد يرون ميغنچه شده ب يان لبهايشدت از م
 يگهـا يرد، بعد بـه جـاده و بـه سـمت اجاقهـا و د     كن نگاه يراننده اول به زم

سـرانجام   .سـتاده بـود  يه همان جـا ا كجوان  يجا بجز چشمهاكو هر  ينيزم بيس
ـ نچند ثا ،اش را با دو انگشت از لب برداشت مهيگارِ نيس ـ ه نگـاهش  ي رد و بعـد  ك

ـ  ييان دندانهاين و از ميزم يرد روكپرتش  ـ    ك : شـد، گفـت   يه بـه هـم فشـرده م
  »!ه كم يندار يخالص«

دو پـا   يج و دلخور منتظر ماند تا جوان روك يو دبة آب را برداشت و با نگاه
ـ  ينـد و سـرش را جـور   كاش را رو به عقب لولـه   قهين و يند بر زميبنش ه آب ك

  .ندكن خم ييروبه پا ،دنكلباسش را تر ن
  »ا نه ؟يزم يباالخره بر«
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ـ  ره و گليموها گذشت و ت يآب از رو. ردكج كبالفاصله دبه را  ن يآلود بر زم
، آن كيقدر خـا  آن ييشستن موها. ردكدندان باز  كمكجوان شامپو را با . ختير

  .دست، سخت بود يكهم با 
عاقبت طاقت . رد و بستكز چند بار دهانش را با .ردكحوصله پابه پا  يراننده ب

  ».جبهه يايب يحاال مجبور بود«: اورد و گفتين
د و سرش را يمرد را خوب نشن يصدا. ف پر بودكش از آب و يجوان، گوشها
  »؟ يچ«: ديرد طرف مرد و پرسكج كده،يشكهمان طور گردن 

ت بـه آب و  ين دست نـاقص و حساسـ  يجبهه ؟ با ا ييايب يگفتم مجبور بود«
  »؟ يزيوسواس تم

شـما  «: گفت ،زد يش را چنگ ميه موهاكطور  جوان سرش را برگرداند و همان
  ».ن بلهكفرض 

ـ مرد انگار  ـ  ك دسـت   ،اش را در آورد گار نصـفه مانـده  يسـ  يه بخواهـد تالف
  .برنداشت

فهمـم ـ    ينمتو نصفه ـ من   .مانند ينجا در ميمردم با دو دست، ساق و سالم ا«
ه    ،يشو ير ميم دست و پاگيبگوخواهم  يم اصالً! ينكچه  يا آمده جبهه شـده بچـ
  »!يباز

  ».زيزحمت آب بر يب«: رو به راننده گفت ،    جوان
گـردن جـوان و    يخـت رو يشـتر آب را ر يمرد ته دبه را باال آورد و نصـف ب 

  .ردكس يلباسش را خ
ه كخواهم بدانم تو  يم ، اصالًردهكخدا واجب ن .يتر خودت هم راحت يبرو«
  »؟ يبجنگ يخواه يطور م چه ييت را بشوسر يتوان ينم
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ـ كرد و كج كده باشد، سرش را يمرد را نشن يها ه حرفكاما جوان، چنان را  يف
ن جـا  يا ،ندكدستت درد ن«: نشان داد و گفت نارِ گوش و گردنش مانده بود، كه ك

  ».....را هم
  ... .ختيمرد آب ر

سـت  ين يكـي . يرازخواهند بشوند خـ  يهمه م ،اند دهيشن يزيچ يكحاال همه «
 يند تـو ينش ياو م صالًا. د جنسش فرق داردينيب يه مكاو را  ،ها دهيد پدر آمرزيبگو

  »...دهد ينقشه دستور م يم، از رويسينار بك، يسنگر فرمانده
ـ طور  همان ـ  ك هنـوز  . سـر او  يخـت رو يمانـدة آب را ر يزد، باق يه حـرف م
م كـ ف دسـتش را مح ك. ه بلند شدكش بود يموها يشامپو رو كوچك يها حباب

  .ش گرفته شوديد تا آبِ موهايشكسر  يرو
 يوجـو  اش حاال در جسـت  ستگاه را دور زد و رانندهيشده ا يگل مال يوتايتو

در ده . شـان آمـد  يد و بـه سو يرد و سرانجام آنها را دك يدور و بر را نگاه م يسك
ه يم و بقيرح حاج آقا«: ن و از همان جا گفتييد پايپر. ردكشان ترمز  يدوازده قدم

  ».منتظرند
  .ز شديراننده وانت ت يها گوش

  ».شيها ب و بچهياز سمت حب ،اند داده ييانگار از جلو خبرها«
خـورده   كاش تـر  شهيه شكاش  يبه صفحة بزرگ ساعت بند فلز يجوان نگاه

  ».ن حااليهم«: انداخت و گفت ،بود
باز بـه   يمكهان گرد شده و د يها ه دبة آب به دست با چشمكبه راننده وانت 

  ».، اجرت با خداينه اخوكدستت درد ن«: گفت ،ردك ياو نگاه م
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ـ دسـتش را دراز  . ش برداشتيقدم به سو يكراننده . راه افتاد ه كـ رد و چنانك
  »...د شمايببخش«: رد، گفتيبخواهد او را بگ

  ».ميزحمت داد يليخ«: رد و گفتكبلند  يشانينار پكدستش را تا  ،برگشت
برگشـت و دوبـاره رو بـه    . سـتاد يد، ايه رسكن ينار ماشك .ه دادبه راهش ادام

  »....ن، برادر جانكما را حالل «: راننده گفت
  .نشان داد كخا يگار خاموش را رويبا اشارة سر، نصفة س
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  ها در آفتاب ياطلس
  

ـ  يتاب يبرا يگريه انگار فرصت دكچنان داغ بود  ،آفتاب ن چنـان  يدن نـدارد و زم
لرزانـد،   يش چشم ميز را پيهرم گرما همه چ. د استياز خورش يا هكت ييه گوكم گر
دند يلرز يره رنگشان، همه ميت يبا برگها هگرفت كخا يها ها و درخت ها، ساختمان آدم

  .شدند يده ميشكباال رو داشتند و  يو موج برم
ـ  يادهـا يزه، فريو سـنگر  كن پـر از خـا  يسـنگ  يها نيده شدن پوتييسا يصدا ر از پ

ـ اما محمـود از ا . شد يرها، گاه آزاردهنده ميت كن و تيسرزنش حاج حس ـ ن همـه، چ ي ز ي
آفتـاب در   يه گرماكن بود يآخر حاج حس يورِ حرفها چنان شعله. ردك يحس نم ياديز

ن يش در پـوت يهـا  دن تاول انگشتكيتر يه حتّكقدر آزرده بود  آن. نمود يچ ميبرابرش ه
  .ديفهم ينمشان را هم  س عرق و سوزشيخ

 كش به خايپا كوچكانگشت  يكقدر نزد آن ه ك يريت. پراندش از جا ريت يصدا
زودتـر،  «: ن داد زديحاج حس. اش را يرد و هم داغكاش را حس  ه هم ضربهكنشست 

  ».د تا گوشت تنتان آب شوديالغ پر بروكقدر  زودتر، آن
. ش فشـار آورد كدردنا يارد و به زانوهكاش را پشت گردن به هم قفل  ردهكعرق  يدستها

  .ديش داد و از جا پركبدنش را رو به باال 
بزرگ دود زده را داده بود دسـتش و   يتركآلوده و خندان  اول هفته، صبح، باقر خواب

ـ شان دياگر غذا. مواظب خودت باش. ميه خالص شدكما «: گفته بود ر شـد، خـودت را   ي
  »!كنم يخورند، آن هم ب يم

طـرح   كوچـ ك ينـار جانمازهـا  كده بودند و هنـوز  يز نخوابه بعد از نماكآنها  و 
ـ يا تعقيگفتند،  ير مكشان ذ يقدس ش دم ياش شـدند و بـرا   خواندنـد، متوجـه   يبات م

  »...واهللا شهرداريماشااهللا شهردار، ا«: گرفتند
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بـه  . خوشحال بود. بودگرفته  اش ه خودش هم خندهكخواندند  يم يبا چنان آهنگ
. ار مانـده بـود  يكرا ب يبعد از آموزش هن چند ماهيتمام ا. دبو ياركن هم يهر حال، ا

گفتنـد   يهرچند م. ردنك كمكها يارك در خرده يدن، حرف زدن و گاهيخوردن، خواب
گـاه و   يهايشـ كن و سريار حاج حسين از رفت و آمد بسيش است و ايات در پيعمل

 ياريكـ بدر آن  .ر قابـل حـدس بـود   كلشـ  ينارهـا كگوشه و  هقش به هميگاه و دقيب
 يالسـها كه مرتب در كـ   ياركانجام  يبود برا يننده، شهردار شدن هم فرصتك سلك
ن يه اولكاو  يتازه برا يا سب تجربهكاست ـ و هم   »عبادت« آن هم گفتند يم يدتيعق

  .سفرش به منطقه بود
مربا سـر سـفره از    يخال يها شهيبلور سبز رنگ و ش يوانهاياز همان صبح اول، ل

ه سـن و سـال   كنصرت  يوقت. شه بوديتر از هم خوشرنگ يد و چايخشدر يم يزيتم
بـود  و گرفتـه  رده كوانها را بلند ياز ل يكي، يداشت و زن بچه و خانه و زندگ يشتريب

آلـودش را   و بعد انگشت گوشـت » ن مال ماست؟يا«: مقابل نور و با تعجب گفته بود
ده بود، محمـود از تـه دل   اش لذت بر يزير تميرجيج يده بود و از صدايشكآن  يرو

  ...خوشحال شده بود
  ».گوشهات گرفته؟ دبجنب. زيخ نهيروهاب؛ سيمحمود، محمود م«

پوسـت عـرق    ي، رويراهن نظاميپ كخش هقي. نيحس يبه سو چرخاند سرش را
نـد و  كه پوست را پـاره  كسود  كند و نمك ييمثل چاقو. ده شديشكگردنش  هسوخت

  .بسوزاند
محمود . گرما كسرخ از خش يا سره سبز و چهرهيكبا لباس  ؛ديدو ينارش مكن يحس

ـ ه به جلـو خز ين گذاشت و مثل بقيبر زم  نهيس ـ . دي ـ  ك سـنگها   قلـوه  يف دسـتش از داغ
ـ  يپاها هه جلوتر بود، با فشار عجوالنكآن. سوخت يم را بـه صـورت    كن، خـا يش بـر زم

 كدر دهان خش كخار دندان، طعم تلخ يها ز زهير آور شن چندش يد، زبريپاش يمحمود م
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بدن همـه را آزار   كدردنا يشور عرق در چشم و خستگ يها ر قطرهيناپذ دن چارهكيو چ
ـ  رفتهيه را پذيتنب يانگار همه به نوع  ست،يآزرده ن يسك: ديشياند. داد يم از آن  ياند و حت

  .ستيبه اعتراض ن يالمكچ حرف و يه هكاند  يراض
چ نگفته بودند جز به يه هكها  دش؟ از بچهن؟ از خوياز حس. اما محمود آزرده بود

  ؟يا شوخيف يتعر
ـ يچه؟  يعني يدان يم«: ن چشم در چشمش دوخته بود و گفته بوديحس ـ  يعن  هلقم
  »!حرام

  .رده بودكخ يگرما  او وسط ظهرِ
  »د؟يخواه يمهمان نم«: نار زد و گفتكدر را  يجلو ين پتويحس يوقت

سـنگر   يش بـاال يبـرا . خورد يها غذا مر با آنكلش ي هفرماند. همه خوشحال شدند
ـ محمـود    .نار سفرهكدر  ينشست همان جا جلو. امديه نكردند كپتو جا باز  يرو ه ك

ـ چرخ يهنوز غذا نخورده بود و دور و بر سفره م ـ د تـا چ ي ـ  يزي سـر نباشـد،   كم و ك
خـودش بـود،    يل شخصـ يه از وسـا كرا  يل و قاشق و چنگالين بشقاب استيزتريتم
ه پنج طبقه بـود و محمـود   كرد ك يتابها نگاه مك ي هن داشت به قفسيحس. ش آورديبرا

تـاب و چنـد   كمهمات و چند آجر ساخته بود و حاال پر بود از  يها از در جعبهآن را 
  .سبز و بنفش يها وسفيتازه جوانه زدة حسن  يبا برگها كوان پر از خايل

  »!ها عاشقش شوند يند عراقكن  قشنگ شده، يليخ«: ن گفتيحس
ـ و بشقاب و قاشق را از دسـت محمـود گرفـت و بـه سـفره نگـاه        اسـه  ك. ردك

مه پر بود از برنج يه هنوز تا نكبزرگ وسط سفره  ي هپر از غذا و دو قابلم يها بشقاب
 يادين همه زيه اكستند يمگر چند نفر ن«: دين پرسيحس. ينيزم بيپخته و س يو مرغها

  »آمده؟ 
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بـرادر   ؛همـه هسـتند  «: محمود گفـت . نشان داد ف سر قابلمه رايخف ي هو با اشار
  .»يخراز

  »!يحاج ،است يشهردار قو«: ه بودتو رضا دنبالش را گرف
  :ردندكه شلوغ يبق
هتـل   رِيقبل از انقالب، مـد ... ر استكات بشود، خوش به حال لشكمسئول تدار«

  .»...چهار ستاره بود
  »!ت داردكبر يليظاهراً دست شما خ«: رد به محمود و گفتكن رو يحس

 يتعـدادمان را بـه جـا   . ت اعـداد اسـت  ك، برينه حاج«: محمود جواب داده بود
 يـك سـت و  يجور ب ييتنها ن آقا رضايهر چند هم. نفر يكست و يدوازده نفر گفتم ب

  ».شدك ينفر را م
  »؟ديا جا داده ؟ فقط آمار جابهين سادگيبه هم«: دين پرسيحس

. د و دلش فشرده شديشدن لبخندش را د دهيبرچ محمود حالش هنوز آرام بود اما
ـ و البـد غـذا   «: ه هنوز آرام بود، گفتك يين از سر سفره برخاست و با صدايحس ه ك

  »!ف و حرام نشوديها تا نعمت خدا ح گربه يد برايردك يآمد، لقمه م ياضافه م
ـ د يا ه اگـر دسـته  ك يدرست وقت«: د، بلند شديلرز يم كيه حاال اندكش يصدا ر ي
  »!ه ترش شدهكن گرما مثل سريه در اك يبور است نان مانده بخورد و ماستمج  برسد،

ـ ش چيهـا كدر عمـق مردم . ستاديچشم در چشم محمود ا ـ   يزي . ديشـ ك يشـعله م
ـ نها يبه ا يا حرام داده ي ه، لقميا و غذا گرفته يا ؟ دروغ گفتهيردكچه  يفهم يم« ه ك

  ».خدا بجنگد يات برايد در عمليفردا با
  »!رونيهمه ب  !برپا«: اد زده بوديفر

  .نداشت يانيه شروع شده بود و انگار پايو سفره باز مانده بود و تنب
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ادتان بماند ي گريد هك، يپا مرغ«: د، داد زديدو يناره گروه مكه كطور  ن همانيحس
  ».ستيدروغ گفتن ن يجبهه جا
  ،چپ، راسـت   برداشتند، دستها حلقه شده دور مچ پا، راست، كنه از خايس ،همه

ـ يآمد و ت يش مكمر و ران كعضالت . چپ ـ يشـ ك ير م  ين رويسـفت پـوت   ي هد و لب
  .گذاشت يم يبه جا كيشد و خط سرخ دردنا يده ميشكساق پا  كپوست ناز

 ي، مثل دهان مـاه كخش يلبها. نداشت يانيپا ،راه ،رد وك يزانوها درد م ي هاسك
 يهـا  هيخواست ر يهوا مدن سخت شده بود و فشار يشكنفس . افتاده باز بود كبر خا
ده يلبها شن  ي هسوخته از هم يسوت مانند نفسها يصدا. ندكرا پاره  كدردنا ي هخست

  .شد يم
طاقت شـد و در راه   ين هم بود، بيه چاق و سنگكن فرد گروه يتر نصرت، مسن يوقت

ـ ن بلندش ياو برد و از زم ير بازويدست ز شدن داد و خودين فرمان دويماند، حس . ردك
  .تر بدود رد آهستهك يم يه سعكن باشد يحس يبه خودش فشار آورد تا همپا نصرت

د و بـرقِ  يتاب يموجش م يه آفتاب بر سطح بكد ياستخر رو به رو را دشد  يمحاال 
 يردند امـا بـه جـا   ك يتوانشان استفاده م ي هن ذريها از آخر بچه. داشت يا نندهكورك
 بـرد، قـدمها   يم يشان را به راهياز پاهادام ك، هر يخستگ. خوردند يدن تلوتلو ميدو
اسـتخر،  . خاسـتند  يمافتادند و بر يمن يزدند، به زم يبه همه تنه م. ار نبوديبه اخت گريد

 يا قرار داشـت؛ بـا باغچـه    يعيوس يمانيس يوكس يرو  ن،يه باالتر از زمچهار پنج پلّ
  .و چهار درخت سرو در هر گوشه ياطلس يها و دور تا دور بوته يكبار

گـر  يه دكپاها . ن دستور توقف داديدند، حسيرس يمانيس ي هواريها به د بچه يوقت
گروه  يترها ميشدند، اما نصرت، رضا و باقر ـ قد  يرا نداشتند خم م يچ وزنيتحمل ه

شـاندند و همـه   كه خود را به پشت سـر آنهـا   يستادند و بقيصف ا يكنار هم در كـ 
ش را آرام و يد تـا صـدا  يشكق يچند نفس عم ،او. ن قرار گرفتنديمنظم در مقابل حس
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ـ نگذار«: مقدمـه گفـت   يبعد ب ،نشستن داد و ي هبه همه اجازآنگاه . ندكنواخت يك د ي
د، ييد، دروغ نگويريات بگكد تداريرو يم يوقت. رديشه بگيانتان باب شود و ريدروغ م

ـ . گذارد يدنتان اثر ميجنگ يد رويرا به دروغ گرفت يزيد، اگر چيآمار اشتباه نده  يحتّ
ـ  يات به جايد، وقت عمليريش از سهم خودتان بگيهم ب يج يآرپ ي هاگر گلول ، كتان

قـت  يد به خاطر حقيتوان يد، نميا مهمات را به دروغ گرفتياگر غذا . ديزن يها را م الغك
 يحرفهـا . زمان درست باشديد همه چيم، بايجنگ يخدا م يالم آخر، اگر براك. ديبجنگ

  ».ديد، صلوات بفرستيا ر به دل نگرفتهمن تمام شد، اگ
محمـود وزن نگـاه   . نداشت ياز آن همه خستگ ينشان. م بودكصلوات مح يصدا
ه نشسته بـود،  كرد و از آنجا كسرش را بلند . ردكصورتش حس  ين را رويحاج حس

 يرده روكلباس سپاه پوشده بود؛ با شلوار مرتب گتر . ديف آخر، او را ديرد ي هگوش
ـ  ينرمـه بـاد  . ين خاليدست و آست يكدر  ييالش قنداق تاشوكن و يپوت ـ وز يم  ،دي
  .خورد يان مكت ك، آرام و سبين خاليآست
نـه آنقـدرها   . بزرگتر يمكد هم يهمسن محمود و شا  د،يرس يست و پنج ساله به نظر ميب

 نشسـته بـود و   ير ابروها به گوديه در زك ييها باز و چشم يشاني، با پيبلند و نه چندان قو
 ياو، رنـگ خنـدها  . ستينگر يبه محمود م يا هيچ سايه يداشت و حاال ب يبيعج يسرزندگ

  .»!آزاد«: ن گفتيحس. دياش د بسته ينار لبهاكپنهان را 
  .دند و از گرما به آب پناه بردنديشكباال  يمانيوار سيهمه، خود را از د
ـ مد و خيشـو ند، بكراب يتوانست س ينبود، اما زالل بود و م كآب آنقدرها خن ر ي

ـ  يحسـ . ندك كو عرق را از صورت و گردن پا كخا كچسبنا ـ  ين بـا لحن  يه سـع ك
ـ يخ«: ند، گفتكت فضا را بشيو جد كيداشت خش آن همـه  ! هـا ، ديشـد  كسـب  يل

  ».والسالم ،مشت آب يكخت، مانده يحرام عرق شد و ر ي هگوشت و دنب



 ۶٠ پروانه در چراغانی

آب نخورده  يو حتامده بود يه باال نكد يرد و به محمود آب پاشكاسه كدستش را 
زد و بـه   ينيلبخند شرمگ. آب به صورت محمود خورد و به خود آمد يها پشنگه. بود
  ...شد يكنارة آب نزدك

ل و قـال  يدند و قيپاش يقه بعد، استخر موج برداشته بود، همه به هم آب ميچند دق
 ،نيحسـ . س بـود يجا به جاخ كيخا يلباسها. رده بودكهمه جا را پر  يخنده و شوخ

هـا آب   نار باغچه و در سه گوش استخر نشسته بود و به بچـه كسلحه را گذاشته بود ا
نار درخت سرو، پشت كدند و ين پرييوارة دور استخر پاينصرت و باقر از د. ديپاش يم

ـ ن در آب غويحس. لحظه او را هل دادند وسط آب يكن باال آمدند و در يسر حس ه ت
 يآب رو يهـا  ده بود و قطرهيچسب يشانيپ اهش بهيس سيخ يموها. خورد و باال آمد

ش بـا  يها لبها، چشمها و گونه. زد يپشت سرش برق م يها يصورتش و گلبرگ اطلس
  .دنديخند يش ميسلولها ي ههم

ناره را گرفت و خود را باال ك ي هليدست م يكاستخر رساند و با  ي هخود را به لب
. هـا  د دنبال بچهيبرداشت و دو ن افتاده بود،يزم يه روكرا  كيه چوب نازكتر. ديشك

 يه ابـر كـ چ ليه هكو به آسمان،  يياندازه طال يب ديرد، به خورشكمحمود به باال نگاه 
  .نداشت
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  يبغض ابر
  
  »!روح آقا داماد صلوات يشاد يبرا«

 ينيريه و نقـل و شـ  كشد و مهمانها، هر چه سـ  يخنده و صلوات قاط يصدا
ر و خنـدان  يسر به ز. خجالت سرخ شده بود ه ازكختند ير يداشتند بر سر مصطف

 يمفصل يه نو بود و اتوكده بود يپوش ينظام يشلوار. ان همراهانش وارد شديدرم
  .آن انداخته بود يرنگش را رو يريراهن سادة شيداشت و پ

نـده  يآ يشهدا يسالمت يبرا«: گرفتند يگر پيدرخواست صلوات را چند نفر د
  »...نكن، صلوات بلند ختم يم يرو يلم بروح و سايشااهللا صح ان... صلوات

 يا همدرسان دورة طلبگـ يجبهه  يها شتر مهمانها از دوستان داماد بودند، بچهيب
 يه هم سعيبق. چرخاندند يار خود ميه حاال مجلس را دست گرفته بودند و به اختك
د، پنهـان  يرسـ  يه به نظر خشن مكخاص آنها  يهايردند تعجبشان را از شوخك يم
  .دننك

ـ ودند و حبرده كرا زنانه  ييرايپذ ياتاق تودرتو. بود ينان مصطفكعقد اط را ي
 يده بودنـد و قابهـا  يگلدان چ ،دورتادور حوض. مردها فرش انداخته بودند يبرا
 يكدام هم كهر  يها گذاشته بودند و رويان مقابل پشتيدر م يكرا  ينيريوه و شيم

سـه  ير يـك اط يسر درِ ح. ده بوديچيوچه پكه حاال عطرش در كد ياسِ سفيشاخه 
  .داشت ييه درخششِ سبز طالك» اهللا«لمة كش يالمپ بود و باال
ه داماد آمده است كاط خبردار شده بودند يح ياهويصلوات و ه يزنها از صدا

محمـد،   يصل عل«: خواندند يه همراهش مكآمد  يدست زدنشان م يو حاال صدا
ه تمـام شـد،   كشعر » ...ت بر محمدصلوات بر محمد، ختم رسل شد احمد، صلوا
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ده بـود و  يشـ كرا جلو  ينيريه قاب شكن، رو به ناصر يحس. دنديشكل كچند نفر 
  ».ي، خسته هم نشدير نشديتو س«: نار گذاشته بود، گفتكمالحظه را 

  ».ن آقايامر بفرما حس«: ناصر با دهان پر گفت
  ».است قمانينان رفكعقد ن، مثالًكپاشو مجلس را گرم «: گفتن يحس

د يشكو بلند شد و از لبة پنجره پارچ آب را برداشت و سر » چشم«: ناصر گفت
باسـت،  يه فقط خودش معتقد بـود ز ك ييمقدمه، با صدا يب. ستاديو وسط مجلس ا

ـ نكها را خبـر  يجيد، بسينكشمع و چراغها را روشن «: خواند خون يد، امشـب شـب  ي
  »...ميدار يد، امشب عروسيببخش... ميدار

د سرشون، امشب يزيخمپاره بر«: ه با او دم گرفتند و دست زدنديبق. زدو دست 
  »...ميدار يعروس

طـالق   ين امشـب تقاضـا  يعروس خانم هم ينك يم ياركنم، يبب«: احمد گفت
  ».ا نهيند ك

ـ ، چي، رِنگـ ينوار: هكشان بلند شد يداماد سر و صدا يلهايچند نفر از فام  يزي
  .خواند ي، همچنان مه از رو نرفته بودكناصر . ديبگذار

: ناصر متوجه شود، گفـت  هك يره شد و جورياط خياحمد چند لحظه به در ح
  ».را آوردند كيك«

رد و با سه قدم بلند خودش را به در رساند و كناصر بالفاصله آوازش را قطع 
ـ وان رفـت  يستون ا يكرد و نزدكاحمد از فرصت استفاده . ردكرون را نگاه يب ه ك

ه كل يفام ياز پسرها يكيبه . آنجا بود يسرخ رنگ يضبط دستز برق داشت و يپر
ه رپسر از لبة پنجـ » .امدهيباش، تا ناصر ن دو؟ جلكپس، نوار «: گفت  شناخت، ينم
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ـ نوحه ح يصدا. ردكرا در ضبط گذاشت و روشن  يكيچند نوار برداشت و   طاي
  »...دم منيدم من، شهيشه«: ردكرا پر 

پسر . با هم زد تا ضبط سرانجام خاموش شد مه راكچند د. احمد دستپاچه شد
  »...رارمق يت بيدر هوا«: گذاشت يگرينوار د
 يدر صـورت، بـه سـو    يساختگ يتيدن ضبط، با عصبانير برگشت و با دصنا

  .احمد هجوم برد
ن شـده در  يارد تزئكرنگ خامه و  يصورت يها وفهكد؛ با شيرس كيكسرانجام 

ـ ناصر خ. زان بودياش آو تهبلند روبان از دس يها ه رشتهكنارش ك ز برداشـت تـا   ي
مـان  ير،آبرويآرام بگ«: ديشكراهنش را گرفت و داد ين پشت پيحس. رديرا بگ كيك
  ».ديآ ير نميگ يا خامه كيكسنگر  ينند توك يمر كحاال ف. يرا برد

  .ه سفرة عقد را انداخته بودند، بردندك يرا به اتاق كيك
ش زدند يها صدا بچه. از جا بلند شد يد و مصطفيبعد عاقد هم از راه رس يمك
سر عقـد قبـول اسـت، مـا را      يدعا«. گفتند يا جدي يبه شوخ يزيدام چكو هر 

  »...ها يگر رفتيد ي، اگر رفتي، هنوز وقت داريآقا مصطف. نكفراموش ن
از  يمصطف» يمصطف! برادر«: پر از التماس گفت يو صورت يجد يناصر با لحن

  »!فراموش مفرما كيكاز  ما را«: آستانة در برگشت
ـ   يمكرفت و  يخندان با همراهانش به اتاق ،يمصطف همهمـه آرام   يبعـد، وقت
ـ كخواندن خطبه آمد  يشد، صدا د ياش را شـمرده و بلنـد و بـا تشـد     يه آقا عرب

 كيـك  يه تمام شد، بشـقابها كباد  كل زدن و صلوات و مبارك يصدا. خواند يم
ه جـون  كجون، بخور  يحاج«: ن گفتيحس د؛ ناصر با دو بشقاب پر آمد و بهيرس
  ».يشد يدتيعق يلي، خيريبگ
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  »!ير ياز دست م يه داركنوش، تو بخور «: ن گفتيحس
ر مـا  كها زشته فرماندة لش يجلو عراق يم وليهست يچ، خوديما ه«: ناصر گفت

  ».قدر الغر باشد نيا
  »!نيبه آن است، نه به ا يبزرگ«: ن جواب داديحس

بـا  «: ناصـر گفـت  . ناصر را در هوا نشـان داد  مكش يگت دست برآمدكبا حر
 يامتحـانش مجـان  «: ن گفـت يحسـ » .ف استيات ده نفر را حر ين، حاجيوجود ا
  ».است

: دندان گـره زد و رو بـه ناصـر گفـت     كمكاش را به  ين خاليآست. برخاست
  ».يبده ين جماعت را بستنيد همة ايبا. نت زدمياط، اما اگر زميم حيبرو«

بـردم،   يوقت«: رد، گفتك يرا رو به باال لوله م شيها نيه آستكطور  ناصر همان
  »!د، با نان اضافهيبخر يمنِ تنها بستن يتان برا د همهيبا

  
  »ام باال؟يطور منم ب گذره چه يخوش م يليخ«
رده بود و از پنجره، رو بـه  كم كسرعتش را . ه راننده بودكن را محسن گفت يا
  .ده بودزاد يشان بلند بود، فر خنده ياهويدند و حاال هه عقب سوار شده بوكها  بچه

. ند جلويس حاضر نشد بنشكچ يه ،د عقب وانتيپر كن فرز و چابيحس يوقت
م يهمه با هم هست ،گذرد يباال خوشتر م ،همه در جواب تعارف محسن گفته بودند

  .ابان آورده بودنديو حاال شور مجلس جشن را با خودشان به خ
  »جا بود؟ك يبستن يحاال نصف شب«: ناصر گفته بود

ناصـر  . شه باز بـود يه همكشهر داده بود  يسو نرا در آ ييجا ين نشانيو حس
  ».ميياي، ما هم بيپس دانگ: ب و گفته بوديج يرده بود توكه باخته بود، دست ك
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. يـك ار نزديامـل مـاه بسـ   كرنگ و قرص  يا آسمان سرمه. ابان خلوت بوديخ
رفـت   يمحسن تند م.داشتند ييطال ير نور چراغها برقيز ان بلوارياج مك يدرختها
 ياش را بـا چشـمها   ن چهرهيحس. گذاشت يها را در هوا جا م خندة بچه يو صدا

برگهـا   كنمنا يو، پر از بو كباد سپرده بود؛ خن هگشوده به لبخند، ب يبسته و لبها
  .و چمن تازه زده شده

ه شهدا كينارِ تكاز . ردكباز ش را ين چشمهايحس. پسند آمد و شاه يمحمد يبو
ـ قابهـا را د  يد بـاال يسـبز و سـف   ينهـا كهـا، نوراف  از پشت نرده. گذشتند يم د و ي

چند بار به سقف وانـت  . خوردند يان مكت يه با نرمه بادكرنگارنگ را  يپرچمها
ت شـدند و راه  كباره سايكها به  رد بچهكو محسن ترمز . بمان يعنيه؛ كضربه زد 

ـ ن ين آمدند و پشت سر حسييهمه پا يچ حرفيه يب. اده شودين پيدادند تا حس ه ك
ـ  «: خواند، جمع شدند يارت مينه زيستاده بود و دست به سيجلو در ا  يالسـالم عل
  »...االاهللا اهلِ الاله

شده بود و لحن  يگريحالش جور د. خواند يارت تمام شد اما او همچنان ميز
ـ ة شـهدا آنهـا را د  كيمسئول ت .يحسرت و دلتنگ. ش پر بود از التماسيصدا د و ي

ن يحسـ . ديردند و از اوضاع جبهه پرسك يكسالم عل. ن را شناختيحس. ش آمديپ
  ».نجايد ايآ ياش م ياصل يخبرها«: گفت
ن يه درآخـر كسراغ چند نفر از اقوام را گرفت  يوقت. ف قبرها را نشان داديرد

ه دو سه قبـر  كنشان داد  شته شده بودند، مسئول آنجا مزارشان راك ييبمباران هوا
ها نگاهشان  بچه. ديشكنار كن دست او را گرفت و يحس. قطعة تازه بود يكاول از 

ن يه فرو نشسته بود و خرابتركرد كن اشاره ين با دست به وسط زميحس. ردندك يم
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ـ نك كن جا خـا يمرا هم. محلِ مزار من است«: آهسته گفت. نقطة آن بود ـ د؛ مي ان ي
  ».ت من استين، وصيا. دوستانم
  »ن؟يشده، حاج حس يافتاده؟ طور ين آقا، اتفّاقيحس«. ها جبوتر آمدند بچه
ش هنوز آنجا را يد اما چشمهايرو برگردان. ن بوديزم يره به فرورفتگين خيحس
ه كـ سـت؛ چنان يند و به دوسـتانش نگر كن يسرانجام نگاهش را از زم. ردك ينگاه م

. ده باشديبعد انگار از خواب پر. نمود يود مخياز خود ب. شناخت يآنها را نم ييگو
  ».زيچ چيست؛ نه هين يزيچ«: رد به آنها و با خنده گفتكرو 

ـ مان را روشن يف حلوايلكما ت«: شانة ناصر يو دست زد رو حـاال تـو   .ميردك
  »؟ينكما را معلوم  يف بستنيلكت يخواه ينم

  
  


