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 ٣ چهلمين نفر

  ييتر بقاكد يوتاه بر زندگك يمرور
  

 ي خـانواده  ين روز بـرا يتر نيريش. شه وجود دارندين هميريتلخ و ش يروزها
  .ا آمديهر بهبهان به دندر ش 1337در بهمن سال  ييد بقايمج. د بوديتولّد مج ييبقا

در همان  يد حتيداند مج ياد دارد، مياو را به  كيودكه ك ييهر دوست و آشنا
  .هم با همساالنش متفاوت بود يسالگ 10ـ  12ن يسن

. و ادب او بـود  يداد رفتار اسالم ير قرار ميگران را تحت تأثيشتر، ديه بكآنچه 
در . او آشنا بودند يمحل با صدااهل . مسجد شد» بركم« يد، در دوران نوجوانيمج
. داد يداران م به روزه يگريد يد حال و هوايرمضان اذان گفتن مج كام ماه مباريا

  .برخوردار بود يآنها از احترام خاص يشه برايد هميمج
ـ ن بود يهم يبرا. داشت يد هوش و استعداد سرشاريمج ـ ه توانسـت  ك الس ك

رسـتان  يسال بخوانـد و وارد دب  يكرا در مدت ) مينظام قد(پنجم و ششم دبستان 
نام  ثبت ياضير ي ه در رشتهكن باعث شد يردن بود و همكر كد عاشق فيمج. شود

ـ نام  ورود به دانشگاه ثبت يبرا  رستان،يدب ي ان دورهياو بعد از پا. ندك ـ مج. ردك د ي
ـ ل در ايبه تحص ياما راض  رفته شد،يدانشگاه اهواز پذ يدر رشتة مهندس ن رشـته  ي

التم را در جهـت  يخواهد تحصـ  يدلم م«: د، گفتيگران را دياصرار د يوقت .نبود
  ».خدمت به مردم محروم باشد

  .خواند يرستان را ميد دوباره سال آخر دبيبا. ف روشن بوديلكت
بعد، . رديرا بگ يعيطب ي پلم رشتهيت ديه توانست با موفقكبه خاطر هدفش بود 

دانشگاه اهواز قبول  يوتراپيزيف ي ر رشتهن بار، ديا. ردكت كور شركنكدوباره در 



 ۴ چهلمين نفر

ن تالش بود ية هميدر سا. ردك يد تالش مينبود؛ او دوباره با ياما باز هم راض. شد
  .قبول شد كيپزش ي ار باال در رشتهيبس ي سال بعد با رتبه يكه ك

. دان شـد يشاه وارد م يمبارزه با ظلم و ستمها يد برايمج 53ـ   54 يدر سالها
ـ بود  يسانكرا به عهده داشت و از جمله  ييزات دانشجومبار يرهبر ه در سـال  ك
  .ردك يت ميم شاه را هدايه رژيتظاهرات بر عل 55ـ  56

 ييدر روزهـا  ياو حت. داشت يا گسترده ي مبارز دامنه ين دانشجويا يتهايفعال
ـ ا يم شاه به شدت مردم انقالبيه رژك ـ كران را سـر ي ـ  يوب م رد، توانسـته بـود   ك

  .ندك يط يرا بخوب يو نظام يكيرچ يها دوره
داشت، دست  ياديز يها دور تجربه يها ه از گذشتهكد يانقالب، مج يروزيبا پ

ارها را هم فقـط  كهمة . ينيبب يتوانست يد را در هر جا ميآن روزها مج. ار شدكبه 
  .داد يخدا و خدمت به انقالب انجام م يرضا يبرا

ور و معتقد بود خـودش را آمـاده   پرش يه جوانكد ي، مجيليبا آغاز جنگ تحم
سپاه پاسداران استان  ي ندهيالهدوز نماكد يسردارِ شه ي هياو، به توص. ردكارزار ك

  .در اتاق جنگ شد
او  ياردانكاقت و يل. سپاه پاسداران شوش را به او سپردند يبعد فرمانده يمدت

ـ ا. قرارگاه فجر را به او بسپارند يبعد، فرمانده يباعث شد تا مدت ن قرارگـاه در  ي
ـ ا يهن اسـالم ياز م يبخش قابل توجه ين و آزادسازيالمب ات فتحيعمل ران نقـش  ي
  .داشت يمهم

ـ او خـودش را وقـف عق  . نداشت ييستادن و توقف معنايد، ايمج يبرا اش  دهي
ن، ابتدا او يهم يبرا. ه از نگاه مسئوالن و فرماندهان پنهان نبودين روحيا. رده بودك



 ۵ چهلمين نفر

 يردنـد؛ سـپس فرمانـده   كربال منصـوب  كقرارگاه  يفرماندهرا به عنوان معاونت 
  .ربال را به او سپردندك) ميك يقوا(قرارگاه 
ن لحظـات  يل به خدا تـا آخـر  كد با تويبود؛ اما مج ينيت بزرگ و سنگيمسئول

حدود چهل و (پ و لشگر ين تيچند يه داراكن قرارگاه را يا ياش فرمانده يزندگ
  .ت خالصانه به عهده داشتيريبا مد  بود،) رويپنج هزار ن
همـراه بـا    1361سرانجام در ظهر نهم بهمن ماه سـال   ييد بقايتر مجكسردار د

ه به شـهادت  كف ي ش گلوله توپ در منطقهكاز فرماندهان بر اثر اصابت تر يجمع
  .ديرس

  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  



 ۶ چهلمين نفر

  روز مردانه يك
  

  »!دوچرخه من حرف ندارد«: د وگفتيش را به هم مالينعمت دستها
ـ معلـوم بـود   . د و شانه باال انداختيشكداهللا دماغش را باال عب ـ ركه از ك  يرك

  :زد ينه جلو داد و پوزخنديرزا سيم. امده استيخواندنِ نعمت خوشش ن
  ؟!زند ياز همه جلوتر م كيشود  يـ فردا معلوم م
رد و كر شده بود نگاه ياط قفل و زنجياز ح يا ه در گوشهكاش  بعد به دوچرخه

  ».تواند از رخشِ من جلو بزند يس نمكچ يه«: ادامه داد
ـ  يوار داده بود و حرفهايه به دكيد تيمج ـ  يآنها را گوش م  يـك نعمـت  . ردك

تر  لفتكش ياو گذاشت و عمداً باد به گلو انداخت تا صدا ي شانه يدستش را رو
  :بشود

  ؟ييآ يـ تو مگر فردا با ما نم
ـ اش را از د هكيت و تد چشم دوخيحم ي غم زده ي افهيبه ق يا د لحظهيمج وار ي

 يحيدانست سفرِ تفر يخوب م يليرد؛ خكنعمت خودش را جمع وجور . برداشت
د، يد يم يب سرسختيد را رقيمج. ندارد يد لطفيبدون مج» يبرج بمون« يبه روستا

  .اما عاشق رفتار و اخالقش بود
ـ . ده بـود يش را خريد چند بار آبرويه مجكدانست  ينعمت خوب م   ن دو يهم

به او راه داده بود تا  كيريد با زي، مجيه تو مسابقه دوچرخه سواركش بود يهفته پ
ـ   «: ديدوباره پرس نعمت. اول بشود ـ  يچـرا حـرف نم ـ ، مجيزن دم مگـر  يد؟ پرسـ ي

ـ دست حم. قدم عقب رفت يكزد و  يد لبخنديمج» ؟ييآ ينم د را گرفـت وبـه   ي
  :ردكنعمت نگاه 



 ٧ چهلمين نفر

  !ميهم بروه همه با ك يم؛ اما به شرطيآ يـ من م
ـ خواهد حم يد ميه مجكنداشت  كش. رد و ابرو بال انداختكنعمت اخم  د را ي
 يا چاره. باخت يه مسابقه بدهند او مكشد دو تر ياگر قرار م. اورديهم با خودش ب

  :د رفتيرد و به طرف مجكنداشت اخمِ صورتش را باز 
ـ تازه مگر حم. شود مسابقه داد يه نمكه دو ترك يدان يـ خودت م د خـودش  ي

شـد؟ البـد دروغ    يش دوچرخه بخرد؟ پس چيخواهد برا يه باباش مكنگفته بود 
  !ها؟ ، نه، بچه!گفته

ـ مج. نـد يز نعمـت را نب يآم طنتين انداخت تا نگاه شييعبداهللا سرش را پا د در ي
بـرج   يرفتن به روستا. ر فرو رفتكره شده بود به فينامعلوم خ ييه به جاك يحال
ـ يمج. داد يابقه با دوچرخه را ممس يشه معنايهم يبمون ـ خواسـت ا  يد دلش نم ن ي

رار كـ د دوباره حرفش را تيه دكد را يوت مجكنعمت س. قول و قرار را به هم بزند
  :ردك

  ه؟يـ نظرت چ
  :د را فشرد و رو به نعمت گفتيحم ي د با سرانگشتانش شانهيمج

  ...نمكركف يمك يكخواهم  يمانده، م يليـ حاال تا زنگ آخر خ
  .رون آمديد بير دست مجيده شد واز زيد خميحم يها شانه
 يرفت، صدا يه مك ياو در حال. گفتن ندارد يبرا يرد حرفك يد احساس ميمج

  :دينعمت را شن
  .ديايتواند ب يه دوچرخه دارد مك يسكـ فردا روز مسابقه است، فقط 

  . ديتاب يالس مكغبار گرفته به  ي شهياز پشت ش يزييآفتاب پا



 ٨ چهلمين نفر

ربـود و  كتو ف يد بدجوريحم. ر نظر داشتيد را زيچشم حم ي شهد از گويمج
  رد ك ين ميد را غمگين، مجيهم

  ؟يي، بقاينك يجا نگاه مكـ به 
  : د برداشتين حميمعلم نگاهش را از صورت غمگ يدن صدايد با شنيمج

  !د، آقايـ ببخش
ـ المش را بـه دسـت گرفـت، مج   ك ي معلم دوباره رشته يوقت گـر حـالو   يد دي
  .گوش دادن به درس نداشت ي حوصله
  .دنديرون دويها مثل مور و ملخ ب ر، بچهيبكر يدن زنگ آخر دبستان اميبا شن
. داشت يش را بلندتر برميرفت و گامها يگذشته تندتر م يس روزهاكد برعيحم

  :ديه به او رسكجلو در مدرسه بود . ديدن او، دنبالش دويد با ديمج
  ؟!يارپسر؟ مگر عجله د يدويـ چقدر تند م

  .د لبخند زديدن صورت مهربان مجيد همان لحظه با ديحم
  .ر نظر داشتنديستاده بودند وآن دو را زينعمت وعبداهللا دورتر ا

ـ حم. ان دادكـ د دست تيمج ينعمت سوت زد برا تـاب و دفتـرش را بـه    كد ي
ر مرا هم كد، فيبرو مج. است يخوب يجا يبرج بمون«: چسباند وآرام گفت ي نهيس
  »خرد يم دوچرخه ميخره بابام بران؛ باالكن

ـ دل مج يرو يحرف. شدند يم يكنعمت و عبداهللا سالنه سالنه نزد  ينيد سـنگ ي
  .ديم داشت راز دلش را بگويتصم. ردك يم

ـ مج. ده در حال دور شدن بوديخم يها د با شانهياما حم ـ را  يد بغضـ ي ه تـا  ك
  :ش باال آمده بود فرو داد و به رفتن او چشم دوختيگلو

  ...ديايد بيه نباكده يبد خودش فهمال«ـ 



 ٩ چهلمين نفر

رد گـوش دادن بـه   ك ياحساس م. نعمت را بشنود يخواست حرفها يد نميمج
  .د استيدر حق حم يانصاف يجور ب يكاو  يحرفها

  :دياش را به صدا در آورد وخند عبداهللا بوق دوچرخه
  .مينيب يگر را ميـ فردا صبح ساعت هفت همد

  : ردكلفت كش راياره صدانعمت گره به ابرو انداخت و دوب
ه حوصله ندارم زود كمن . ميشتر بخوابيد بيبا يمك يك. ـ بابا فردا جمعه است

  .ساعت هشت باشد بهتر است! بلند شوم
سـاعت  . باشد«: رد گفتك ير مكه هنوز فك يان داد ودر حالكد سرش را تيمج

  »!هشت صبح
  :رد و پوزخند زدكنعمت دستش را به طرف او دراز 

  !برنده دارد يكن مسابقه فقط يچون ا. ين ببرك يـ سع
خواهـد   ين بار او نميه اكنداشت  كش. ب بودينعمت عج يد برايمج يحرفها
  :ديبگو يرد حرفش را با زبان چرب ونرمترك يسع. ندكاش را ب مالحظه

ـ  يك يا شه در هر مسابقهي، همييگو يـ خب، خب راست م . شـود  ينفر اول م
  .يبشو ن دفعه تو برندهيد ايشا

 يرد با نعمت و عبـداهللا خـداحافظ  ك ير مكف يار مهمتركه به ك يد در حاليمج
رختخـواب دراز   يتـو . ارش بـود كد، هنوز او غرق در افيشب فرا رس يوقت. ردك
  . شد يد از نظرش دور نمين حميصورت غمگ.ده بوديشك

نمـاز   بعد از خواندن. برد ياش را گرفته بود، باز هم خوابش نم ميه تصمكنيبا ا
مادرش از پشت پنجـره نگـاهش   . اش رفت ه آهسته به طرف دوچرخهكصبح بود 

  :آرام گفت ييد برگشت و با صدايمج. ردك



 ١٠ چهلمين نفر

  »...گردم يمادر؛ زود برم«
  :ديد، خنديآلود او را د چشمان خواب يوقت. نبود يد چندان راهيحم ي تا خانه

  !، بچه؟يز باشيـ مگر قرار نبود سحرخ
  :ش و قوس دادكد و به خودش يد چشمانش را ماليحم

  .ندارم ياركه كمن هم . امروز جمعه است يول. ادم است قول دادميـ آره، 
د چشـمان پـف   يحم. فرمان دوچرخه گذاشت يد دست او را گرفت و رويمج

حـرف آخـرش را    يد چه طـور يه باكرد كر كد فيمج. ردكشتر باز ياش را ب ردهك
  :داد گفت يفرمان فشار م م بهكد را محيه دست حمك يدر حال.بزند

ـ يامروز مـن خ . يمسابقه برو يمن برا ين هفته تو به جايخواهد ا يـ دلم م  يل
  .ار دارمك

ـ حم. د دور شده بـود يند، مجكامالً باز كآلودش را  د چشمان خوابيتا حم د ي
ر پف چشمانش قطـرات  ياما حاال از ز. رده باشدكه يآمد صبح زود گر يادش نمي

  .ختير يش ميها گونه يرو كاش
ـ در، فهم يدن صدايد با شنيمج. رفت تا به غروب برسد يروز جمعه م د چـه  ي

ـ رد انتظار نداشت حمكدر را باز  يوقت. آمده است يسك تـر از روز   نيد را غمگـ ي
  :نديگذشته بب
  ؟يقدر ناراحت نيد؟ چرا ايشده حم يـ چ
را  ات شافت دوچرخه«: گفت يآرام ين انداخت و با صداييد سرش را پايحم

  ».نبودم يامانتدار خوب. دير من بود، مجيتقص. ستمكش
او شده بود، جلو رفت و او را در آغـوش   يه تازه متوجه علّت ناراحتكد يمج
  :گرفت



 ١١ چهلمين نفر

 كه شافت دوچرخه تـر كم يادم رفت زودتر بگوي! يد ببخشيـ اتفاقاً تو مرا با
  !!دارد

د نگـاه  يمهربان مجد، به چشمان يلرز يه ميش از گريها ه شانهك يد در حاليحم
  ».يسالم سالم بود ول يات را به من داد دوچرخه يوقت«: رد و گفتك

  :ديچيش پيدوباره بغض در گلو
  !يليد، خيمج يخوب يليتو خ ـ 

د تلـخ  يام حمكدر  يبرج بمون يسفر به روستا ي ه طعم خوشمزهكنيد از ايمج
ـ دباياز رفـتن حم اندازش افتاد؛ بعد  و پس كاد قلّينشده بود خوشحال بود؛ به  د ي

  .برد يم ميرگاه اوستا رحيدوچرخه را به تعم
  :ديبلند خند يرده بود با صداكز را فراموش يه انگار همه چكد يحم

  !من امروز مسابقه را بردم!! گر خبر خوبيـ حاال د
غـروبِ   يزييآسـمان پـا  . در چشمانش حلقه بسـت  كزد و اش يد لبخنديمج

  ...گر بوديد يد خوشحالتر از روزهايرفت و مج يم يكيجمعه رو به تار

  

  

  

  

  
  
  



 ١٢ چهلمين نفر

  ار بزرگك يك
  
صـحن نبـود،    ياگر پرتو شـمعها . بود يكم خلوت و تارياط امامزاده ابراهيح

ده بـود، آهسـته جلـو    يوار چسـب يه تنگ دك ير در حاليام. ديد يچشم چشم را نم
رش اط سـ يبعد با احت. ردكز يستاد و گوش تيد ايه رسكجلو در امامزاده . رفت يم

  . ديد يز نميچ چياو ه. ظلمات بود. ره شديرو خ را جلو آورد و به روبه
  :ان داد؛ بسرعت به عقب برگشتكاش را ت شانه يناگهان دست

  !؟ينك يته مكس يـ منم بابا، چرا دار
قلبش به شدت . ديشكوار يد و دوباره خودش را به پناه ديشك يقير نفس عميام

ـ رِ لب غرولند يت و زنه گذاشيس يدستش را رو. ديتپ يم ر را يصـورت غـد  . ردك
ر را يدسـت غـد   يبا اوقات تلخـ . ش او را شناخته بودياز صدا. نديتوانست بب ينم

  :اش گذاشت نهيس يگرفت و رو
  !ه خونم افتاده بود گردنتكـ اگر مرده بودم 

 يه بسختك يير با صدايام. ديبود بوس يد قلب ميه باكرا  يير خم شد و جايقد
  :د، گفتش يده ميشن

  ».ن روزها چه بدقول شدهينده هم ايترِ آكن ديا«
ـ ام. ره شديآمد خ يه آهسته جلو مك يبرگشت و به شبح. ديشن يير صدايغد ر ي

  :اش ضربه زد يشانياست، آهسته به پ يسكه انگار حدس زده بود شبح چه ك
  !گر چرا آمد؟ين ديـ آخر ا

ـ او  چـون بجـز  . ه شبح، همان احمد استكده معلوم بود يند در  يگـر يس دك
  .صحن امامزاده نبود



 ١٣ چهلمين نفر

  .داد يندر مك يشد بو يكنزد ياحمد وقت
  ش نشد؟يدايد پيـ آقا مج

  اش سر رفتـه بـود،   ه حوصلهكر يام. ردكوچه نگاه كگفت و به  ي»سيه«ر يقد
  .ه دادكيوار تيدوباره به د

ربع  يك«: ه به مچ دستش بسته بود زل زد و گفتك يينما احمد به ساعت شب
  ».از قرار گذشته هم

بلند به طرف صـحن امـامزاده    يها رد با سرپنجهك يه غرولند مك ير در حاليام
  :د و شانه باال انداختيشك يآه ر يقد. ديدو

  !!مينجا جمع بشويد امشب ايترجان به ما نگفته چرا باكه دكن بار است يـ اولّ
ح ياز ضـر . نـد وار به داخل امامزاده رفتيبعد دست احمد را گرفت و در پناه د

  .ديرس يبه مشام م يخوش يبو
 ينامعلوم ير به جايقد. ديشكد و به صورتش يح ماليف دستش را به ضركر يام

ار افتاده دست كبه گمانم . است ير عاديوت امشب شهر غكس«: ره شد و گفتيخ
  ».زنند ياه مردم را چوب ميها و دارند از دور زاغ سكيساوا
  :ديغر ير لبيد و زيشكش را تو هم يها ر سگرمهيام
شاخ و دم  يومت نظامكمگر ح! گرياست، د يومت نظامكنوع ح يكن هم يـ ا

  ...دارد؟ اگر
ـ چ يه. در ظاهر شد ي د در آستانهيه مجكر تمام نشده بود يهنوز حرف ام دام ك

  .متوجه آمدنش نشده بودند
  !ردمك يه بدقولكدانم  يد ميببخش! ها ـ سالم بچه
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د و ير خنديقد. گرفته بود به طرف او رفت يحال و جاند يدن مجيه با دكر يام
  »!ديه آمدكم مانده بود منفجر بشود خوب شد كر يبمب ام«: گفت
  .مرش گذاشتكرد و دست به ك كاش را پا يشانيد عرق پيمج

  »؟يمسلح«: ديمقدمه پرس ياحمد ب
  :زد يره شد و لبخنديد در چشمان او خيمج

  !گر مجبور بودميـ امروز د
ـ از شمعها را فوت  يكير يام. دنديفهم يد را مين پاسخ مجيا يعنام يهمگ رد ك
  »فتد؟يب يقرار است اتّفاق. مقدمه بود يب يليامشب خ ي جلسه«: و گفت
  :در صورتش معلوم بود يزد؛ آثار خستگ يد دوباره لبخنديمج

  !فتديب يـ آره قرار است اتّفاق
در . امـامزاده را بسـت   احمد رفـت و در . حرفش را گفته بود يآرام و بسادگ

ـ ي«: ديرد، با تعجـب پرسـ  ك يد نگاه ميآلود مج كفش خاكه به ك يحال ـ  يعن ن يهم
  »!امشب؟

د يمج. منتظر جواب بودند يصبر يه با بكگران هم بود يانگار حرف او حرف د
  :نارش نشستكر رفت و يام. ردكوت كس يا لحظه. ن نشستيزم يرو

  !يزير برنامه م؟ آن هم بدونينكار كد چه يـ امشب با
  :زد يموج موج م يدر نگاهش حرف. د سرش را باال گرفتيمج

  م؟يانجام بده ياركم يخواه يم يزير بدون برنامه ينك ير مكـ چرا ف
ـ ايش بكـ مكخواست او به  يانگار م. ردكر به احمد نگاه يام ـ او، بـه مج . دي د ي
فش را به زبان ن حريد آخريمج. گدار به آب بزند يه بكده بود يند. نان داشتياطم

  :ردكال همه را راحت يآورد و خ
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ش ياتفاقاً چند شب پ. مينيت بنشكم شاه سايرژ يها سهيد در مقابل دسيـ ما نبا
وت مـا هـر   كسـ . ميديجه رسين نتيردم به همك يآرا صحبت م با محمد جهان يوقت

ـ سرهنگ ام يتهايشما از جنا. باشد، به ضرر انقالب است يچند مقطع حتمـاً   يري
حاال هـم دارد  . خته استين مردم رياز ا ييه او چه خونهاكد يدان يم. ديع داراطال

ـ مـا،   ي فـه يماند وظ يم. ندك يم يجك ن مردم دهنيگر به اعتقادات ايبه روش د ه ك
  .ميا نجا جمع شدهيامشب به خاطر آن ا

  »دارند؟ يگروه منصورون چه نظر يها بچه«: دير پرسيقد
العمـل   سكم، عيد در مقابل رژيبا«: شد، گفت يه از جا بلند مك يد در حاليمج

  ».شتر بشوديمردم ب يدوارينشان داد تا ام
  »م؟ينكار كد چه يحاال با«: ه هنوز سردرگم بود گفتكر يام
ـ يثيو ح يار فرهنگـ ك يكد ين بار، بايا«: رده و گفتكد مشتش را گره يمج ، يت

  ».ميانجام بده
رد، جلو آمد و دسـتش را  ك يم ستاده بود و به حرفها گوشيت اكه ساكاحمد 

  :زد يرد و لبخندكلت را لمس ك يبرآمدگ. د گذاشتيمر مجكبه 
  باشد؟ يمهم يد خبرهايامشب با يعنيـ 
ه قرار اسـت  ك يارك«: رد و گفتكنُچ نُچ . ه متوجه منظور او شده بودكد يمج

  ».ات مسلحانه استيشتر از عمليرش بيم تأثيانجام بده
ـ يه را بيبق ياوكنجكد حس يمج يفهاگذشت حر يه مكهر لحظه  ـ  يشتر م . ردك

ـ م كفشش را محكر خم شد و بند يام اش را جلـو داد و خبـردار    نهيبعـد سـ  . ردك
  :را نداشت يخبر ين همه بيدلش طاقت ا. ستاديا

  م؟ينكار كد چه يبگو با. ميه دق مرگ شدكـ بابا ما 
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ـ مسـرهنگ ا «: امامزاده رفـت و آهسـته گفـت    يد به طرف در خروجيمج  يري
 يريهوده است و تأثيم، بيه اعتراض به رژكبه مردم بفهماند  ين جوريخواهد ا يم

ـ ال اسـت  ين خيبا هم. ندارد ـ نما تبليسـر در سـ   يه اجـازه داده رو ك از  يكـي غ ي
حـاال اگـر او موفـق    . ران بشود را بگذارنـد كه قرار است اك ييلمهاين فيتر فيثك

  »...مينك يم ميانقالب تقد يم برايداره ما ك ييبه باد رفتن خون شهدا يعنيبشود، 
ـ م يريگ يجه ميپس نت«: د و گفتيش را به هم مالير دستهايقد ـ ه امشـب با ك د ي

  ».مينكل يشه تعطيهم ينما را برايس
؟ بـا  يچه طـور «: ديپرس ير فرو رفت و با ناباوركر به فيام. ف معلوم بوديلكت
  »!؟يچ

 ي هـا و بعـد محلـه    يحسـن م ي م محلـه يرو ياول م«: زد و گفت يد لبخنديمج
  »...ميگو يراه م ياش را تو هيبق... پهلوانان ي م به محلهيرو يآنجا م  اروانسرا و ازك

  .بعد هر سه به راه افتادند
 يا سهكيد خم شد و از داخل سطل زبانه، يد مجيها رس يمحسن ي به محله يوقت

  :ردكن يو سنگ كسه را آورد و آن را سبكير يقد. رون آورديرا ب
  ه؟يسه چكيـ تو 
چه قدر «: رد، گفتك ير نگاه ميه به امك يرد و در حالكر لب و دهان جمع يقد
  »!!ن استيسنگ

  »!!ن، قلوه سنگ استكر نكاد فيز«: د و گفتيحرفش پر يد تويمج
د خسـته و  يتازه متوجه شده بود چرا مج. زد ير لبخندين حرف، اميدن ايبا شن

ـ ه چرا به مجكد يشك يز خودش خجالت ما. آلود به محل قرار آمده بود كخا د و ي
  .رده بودكاو اعتراض  يزير برنامه
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پـر از سـنگ را    ي سهكيدند، يرس يه مكموردنظر  يها رفت و به محله يد ميمج
  .داد يرده بود به آنها مك يه جاسازك

ابـان آمدنـد،   ينما بـه خ يسـ  يها شهيختن شيه مردم بافرو ركشب بود  يها مهين
  ...بود يخوشحال چشمها پر از برق

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨ چهلمين نفر

  انهاكه استيقض
  

نار پنجره رفـت و  كد يمج. آمد يم يراندازيت ينار شهر صداكهنوز از گوشه و 
. نبـود  يخبـر . بام چشم دوخـت  رد و به پشتكبلند  يبعد سر. ردكاط نگاه يبه ح

شده نشسته بود يچين با سر و صورت باندپينورالد .  نيقاسم آرام به سـر نورالـد 
  ».م آخريزده بود به س يامروز شهربان«: د و گفتيشكدست 

رون يش بيف از گلويخف يا ش را نالهينار زد و حرفهاكن دست قاسم را ينورالد
  :زد

ننـده و  كت تظاهريها هم افتاده بودند تو جمع كيه؛ ساواكنبود  يـ فقط شهربان
  .ردندك يم ييشناسا
ن امـروز صـبح   يروز تا همياز د. ه نشستيچهارپا يد و رويشك يا ازهيد خميمج

ها بموقع پخش  ه را به مساجد شهر رسانده بود تا رابطيشتر از هزار و پانصد اعالميب
ت نشسته بود، ناگهان نگـاهش بـا   كه ساكم ينع. خسته بود يگر حسابيحاال د. نندك

م ينع. د شانه باال انداختيمج. ره شدنديبه هم خ يلحظات يبرا. د گره خوردينگاه مج
ـ م طاقت نينع. ستندين يه از اوضاع راضكمعلوم بود . ان دادكسر ت يبه آرام اورد و ي

  :به حرف آمد
  د؟ي، آقا مجيـ تو چرا ناراحت

سـت  ين يم، واهللا؛ به نظرم اوضاع طوريبگو يچ«: رد و گفتكد لب جمع يمج
  ».د باشديه باك

ـ بـه ب  ينگاه. ن از جا بلند شد و به طرف پنجره رفتينورالد نـداخت و  رون اي
  :دوباره برگشت
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  .رود يم خون مردم به هدر مياگر شُل بجنب. تر موافقمكـ من هم با نظر د
ـ ر بـود  كن فياش در ا ن روزها همهيبود؛ ا يد به دنبال راهيمج ـ ك ـ چ چيه ه ز ي

قاسـم  . دان باشـد يشه يبرا يو عزادار يرگذارتر از مجالس سخنرانيتواند تأث ينم
  :او گذاشت ي شانه يجلو آمد و دستش را رو

  !؟يشك يگنده گنده م يها نقشه يالبد دار. دي، آقا مجيركتو ف يليـ خ
  »ه؟يچ يس شهربانياسم رئ«: ديمقدمه پرس يزد و ب يد لبخنديمج

ردكد نگاه ياش را به هم آورد و با تعجب به مج ه شد  ن پارهين آستينورالد:  
ر يبكر و يه صغب. است يكدرجه  يها از آن خودفروخته! است يـ اسمش داور

  .ندك يرحم هم نم
ـ جـا   ه جابهيچهارپا يد و خودش را رويشكد ابرو در هم يمج از سـروان  . ردك
ه مأموران كدانست به دستور او بود  يم. ده بودياد شنيش زيو ظلم و ستمها يداور

ـ . ردندك يمردم حمله م يها شبانه به خانه ـ بـا ا . دانسـت  يعلتش را هم م ـ ن ي ار ك
  .ردك يجاد ميمردم ا وحشت و ترس در دل

ه خواستند كرا  يا دردسر اسلحه ير بتواند بياش نصك يا«: ردكدر دلش آرزو 
  ».ندكوارد شهر 
  :ردكز يقاسم گوش ت. از جا بلند شدند يزنگ در، همگ يدن صدايبا شن

  ...د چهار بار زنگ بزنديبا د،ينكـ صبر 
ن نشستيزنگ و تعدادش طبق قرار بود، نورالد.  

  ».د محمود باشديبا« :د گفتيمج
  .ندكقاسم رفت تا در را باز 



 ٢٠ چهلمين نفر

ينـد خبرهـا  كخدا «: ر لب گفتيرد و زك يكشه نزدين سرش را به شينورالد 
  ».داشته باشد يخوش

  :ردكد نگاه يبعد به مج
  ه به هم نخورده؟ك يسخنران ي ـ برنامه

. ميد از محمـود بپرسـ  يرا با يكين يا«: د و گفتيشكنه يق از سيعم يد آهيمج
ه ك ير و ببندها اگر به قولين بگيد؛ اما وسط ايايه قول داده است بكخ احمد يآقا ش

  ».رده استك يار بزرگكه دل مردم قرص بشود، كبزند  يند و حرفكداده عمل 
  »چه خبر؟«: قاسم گفت. محمود وارد اتاق شد

ـ ك يپل«: راهنش را باال زد و گفتيمحمود پ ـ ثكت يرا آوردم، بـرا  يپ رش آقـا  ي
  ».شدكد زحمت بيبا ديمج

ـ به دقت نگـاهش  . را گرفت يپك يرد و ورق پلكد دستش را دراز يمج رد و ك
  :از آن را خواند يچند سطر

  آقا باشد؟ ين سخنرانين متنِ آخرينم اك ير مكـ ف
سـت، نـوار   ين ين سـخنران ين آخريا! نه«: رد و گفتكمحمود لباسش را مرتب 

  ».اده بشوديگر پيقرار است چند روز د ين سخنرانيآخر
ـ رد و بـا انگشـت بـه ز   كصورتش را نگاه . رفت يوارينه دييد به طرف آيمج ر ي

ر خـودش  يروز گذشته تأث چند شبانه يها يخواب يب. اش فشار آورد ردهكچشمان پف 
  .را گذاشته بود

  .يي، بقاينكـ بهتر است استراحت 
محمـود  . ستاده بود، چشمانش را بسـت ينه اييه هنوز رو به آك يد در حاليمج

  :جلو آمد و دستش را به شانة او گذاشت
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هـا   هير اعالميثكنگران ت. نكاستراحت ب يخواه يد؛ اگر مي، مجيا خسته يليـ خ
  .هم نباش
لـب   يرو يمرنگـ كاش را رو به محمود گرفت و لبخنـد   د چشمان خستهيمج
  :نشست

 شـتر از يه بك؟ تو ينكاستراحت  يرو ياصالً تو چرا خودت نم. ـ نگران نباش
  !يديمن دو

ه ك يكيمن ! ميتسل«: گفت يد و با شوخيش را باال گرفت، خنديمحمود دستها
  ».شوم يف تو نميحر

ـ بـه ب  يرد و از پنجـره نگـاه  كلباسش را مرتب . د آماده شد تا بروديمج رون ي
قاسم رو به او دستش را مشـت  . م از جا بلند شد و به طرف در رفتينع. انداخت

  :ردك
  !ل عقابمث! نكم نگاه كـ مح

  :چشم گذاشت يف دستش را روكد و يم خندينع
  !ينم، چهار چشمك يـ چشم، آقا قاسم؛ خوب همه جا را نگاه م

  .د منتظر ماند تا او برگردديم رفت و مجينع
فقـط  . نداشت يخدا حرف ي خ احمد دوباره گفتم؛ بندهيبه آقا ش«: محمود گفت

م باز هم قصد يچهلم شهدا رژ ترسد قبل از يه مكگفت  يم. نگران ما بود يمك يك
  ».شتار مردم را داشته باشدك

ا ا  يآقا ش ينيب شيپ. ر فرو رفتكد به فيمج ـ خ احمد دور از انتظار نبـود؛ امـ ن ي
ل به خدا، باالخره كتو«: رد و گفتكد رو به محمود يمج! بود و بس ينيب شيفقط پ
  ».جه بدهديخواهد تا نت ين عظمت خون ميبه ا يانقالب
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  ».يبرو يتوان يم«: شت و گفتم برگينع
ـ ثكاو آن شب هم تا صبح به ت. ندكفردا آماده  يد رفت تا خودش را برايمج ر ي
رد كه يش را پر از اعالمكوچك كسا يزييد پايبا طلوع خورش. ه مشغول شدياعالم

ـ قرار پخش اعالم. م آمده بودنديقبل از او قاسم و نع. و به طرف مسجد راه افتاد ه ي
  . ت شدندياسب گذاشتند و چشم به راه جمعرا در فرصت من

  د؟يآ يم كيخ احمد يـ آقا ش
  ».م استيساعت هشت و ن يقرارمان برا«: رد و گفتكمحمود به ساعتش نگاه 

جرقه  يكهمه در انتظار . ردكنده در اطراف مسجد نگاه كت پرايد به جمعيمج
  .شدند يده ميهم د كيوكان آنها افراد مشيدر م. بودند

  .اند نجا پخش و پال شدهيها ا كينشده، ساوا يچيـ هنوز ه
ـ  «: د نگاهش را تا دوردست چرخاند و گفتيمج ننـد،  ك يخودشان را خسـته م

  ».ب دادين مردم را فريشود ا يگر نميد
 يـك خ احمـد  يآقا ش. ت بوديرون از آن پر از جمعيم ساعت بعد؛ مسجد و بين

  .منبر رفت يربع زودتر از قرار آمد و باال
 ييت چاين همه جمعيبه ا يچه طور«: د رساند و گفتيودش را به مجم خينع
  »م؟يبده

  :زد ينار مسجد چشم انداخت و لبخندكد به گوشه و يمج
  !باشد يار سختكنم ك ير نمكها ف ـ با همت بچه

مسـجد   يهـا  بچه. ردك يگفت و شروع به سخنران ي»اهللا بسم«خ احمد يش يآقا
ه صـبحانه نخـورده   ك يسانكدادند تا  يدست م را دست به ييپر از چا يانهاكاست

  .داد يخ احمد گوش ميآقا ش يد با دقت به حرفهايمج. نندكتازه  ييبودند، گلو
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 يا چ حرف تـازه يخ احمد هيآقا ش.شد يگذشت نگرانتر م يشتر ميهر چه زمان ب
نگاهشان . ردكد به محمود نگاه يمج. رده بودند نداشتكه تظاهرات ك ييآنها يبرا
  .ز سؤال بودپر ا

  :د رسانديرد و خودش را به مجكباز  يت راهيان جمعيقاسم از م
م تـا بـه   يخ احمد فرسـتاد يآقا ش يادداشت برايد؟ چند تا يم، آقا مجينكار كـ چه 

  ...ند اما كموضوع انقالب و شهادت مردم اشاره 
م ينع. ستاده بود رفتيه محمود اك ييد و به جايقاسم را نشن ية حرفهايد بقيمج

نداشـت او در   كاما ش. نديد ببيتوانست در صورت مج يرا م يآثار رنج و ناراحت
خانـه مسـجد رسـاند،    يخودش را به چا. رديگ يم عجوالنه نميتصم ين اوضاعيچن
  :ديد را ديمج

  د؟يم، آقا مجينكار كد چه يـ با
ـ  يـك فقط «: ت انداخت و گفتيبه جمع يد نگاهيمج ـ ك م انجـام  يتـوان  يار م
  »!ميبده
  »؟ياركچه «: دياسم با تعجب پرسق

رد آقـا  كـ در اعتراض بـه عمل «: ن گرفته بود گفتييه سرش را پاك يد در حاليمج
از  يچندان خوب ي هجيچون به هر صورت امروز نت. مينك يم كخ احمد؛ مسجد را تريش
  ».ميريگ ين اوضاع نميا

 ي به بهانـه «: د ادامه داديمج. ره شده بوديد خيگرد شده به مج يم با چشمانينع
  »!نندك كه مسجد را تركد يانها به مردم اطالع بدهكردن استكجمع 

ـ ه مسجد از جمعكد يشكن يطول.شد يزود عمل يليد خيم مجيتصم  يت خـال ي
  :د بوديدن او رفت مجيه به دك ين نفرياولّ. ن آمدييخ احمد از منبر پايشد و آقا ش
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وخـون   كت به خـا كن ممليا يه فرزندان انقالبك يين روزهاي؟ در ا!ـ حاج آقا
چنـد   يـك ن مردم هم شده ين دل اكيتس يم برايشوند از شما انتظار داشت يده ميشك
  »!ديزد يلمه حرف مك

ـ وت كر انـداخت و سـ  يخ احمد سرش را به زيآقا ش ـ مج. ردك ـ ي ش از آن يد ب
ـ قد بلندش را خم . ش او را آزار بدهديخواست با حرفها ينم آقـا   يشـان يرد و پك
  :خ احمد جمع شد و گفتيدر چشم آقا ش كاش. ديبوسخ احمد را يش

  ...ه من قصدكداند  يخدا بهتر م. ييبقا يدهم، آقا يـ من به شما حق م
رفت  يه مك يخ احمد در حاليآقا ش. فشرد يد دست او را گرفت و به گرميمج
  ».نمكدهم جبران  يقول م«: گفت
از شـاگرد خودتـان   «: د و گفـت ياو را بوس يشانيزد و دوباره پ يد لبخنديمج
  »!دينكخدا جبران  يرضا يه فقط براكد يبشنو

 يخ احمـد بـا سـخنران   يز، آقـا شـ  يتبر يچهل روز بعد همزمان با چهلم شهدا
ـ م در شهر بهبهـان صـورت بگ  يعظ يباعث شد تا تظاهرات يپرشور ـ مج. ردي د و ي

ـ خ احمـد مج يبعد از آن، هر وقت آقا شـ . ش خوشحال بودنديدوستان انقالب د را ي
ر كـ انها هـم عجـب ف  كردن استكجمع  ي هيقض«: گفت يزد و م يم يد لبخنديد يم
  »!بود يركب

  ...ردك يم كاش را پا يشانيزد و عرق پ يم يد هم لبخنديمج
  

  

  



 ٢۵ چهلمين نفر

  دارنديشه بيآنها هم
  

رد آرامش خودش را حفـظ  ك يسع. ردكاش را مرتب  يرسول روپوش پرستار
اب داشت و لب و دهانش مثـل  اضطر. مراقبش است يرد نگاهك ياحساس م. ندك

ه ك يمرد. ردكد پا سست يه رسك يستگاه پرستارياو، به ا. شده بود كچوب خش
ستد؛ اما يخواست با يرسول نم. ردكنگاهش  كوكبه تن داشت، مش يلباس شخص

  .ستاده بوديا
ـ  يدا ميپ يليد دليستادنش بايا يگر برايحاال د ناخودآگـاه دسـتش را بـه    . ردك

ه مـرد  كرده بود كرا لمس ن يسرد فلز ي رهيهنوز گ. ردكن دراز مارايست بيطرف ل
  :دست او را گرفت  يلباس شخص

  ؟يار داركست چه ي؟ با ليا ارهكـ چه 
مـرد لبـاس   . زد يرد و لبخندكاش را به سرش مرتب  ياله پرستاركخانم دانا 

خـانم  . رده بودكهنوز دست رسول را رها ن. نگاهش را به طرف او گرفت يشخص
  :نا آرام و شمرده حرفش را زددا

  !دهند يرا انجام م يقات تخصصيشان تزريا! د، جنابيـ شما نگران نباش
ـ د يرس يالش هم نميهرگز به خ. اش رها شد نهيرسول از س ي نفس گره شده ه ك

رد كمچ او را رها  يمرد لباس شخص. ده باشدين تنگنا به دادش رسيخانم دانا در ا
  .ردكبرانداز  ش رايتر، سرتا پا رهيو خ

ست انـداخت و بـه راه   يبه ل يسرسر يزد نگاه يم يه لبخندك يرسول در حال
تا . ندكتوانست حس  يرا از پشت سر هم م ينگاه مرد لباس شخص ينيسنگ. افتاد
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ه شد كداخل اتاق . رده بودكدوازده برسد نَفَس خودش را حبس  ي به اتاق شماره
  .ديشن يد قلبش را مضربان تن يصدا. ردكراه نَفَس را باز 

از صـورت مـرد    يمين. ردكشده بود نگاه  يه در اتاق بسترك يبه مرد مجروح
. ردكز يگوش ت يلحظات. ردكرسول به عقب نگاه . ژن بوديسكا كر ماسيمجروح ز

وت كسـ . به دنبالش نخواهـد آمـد   يه مرد لباس شخصكخواست مطمئن شود  يم
ـ با. ديرسـ  يه گوش نمنفس مرد مجروح ب يبجز صدا ييچ صدايه. ردك د عجلـه  ي
چشمان مـرد  . ردك يكبلند خودش را به تخت مرد مجروح نزد يبا گامها. ردك يم

  :داد يتش را انجام ميد مأموريبا. نبود يفرصت. رسول لبخند زد. باز شد مهيمجروح ن
  .ازده هستميمن چهارده، شانزده، صفر ! ـ سالم

 كرسـول ماسـ  . ز سـؤال بـود  نگاهش پر ا. امالً باز شدكچشمان مرد مجروح 
ـ تـر نگـاه    رهيمرد مجروح خ. صورت او برداشت يژن را از رويسكا رسـول  . ردك

ناالن مرد مجروح او را  يصدا. دوخت يبرگشت و نگاه مضطربش را به در ورود
  :به خود آورد

  .نمكتوانم خوب جمع  يحواسم را نم... حواسم... نكرار كـ ت
قبـل،   ي تـر از دفعـه   ذاشت و شمردهرسول دهانش را به گوش مرد مجروح گ

  :ردكرار كاش را ت ييشماره شناسا
  ؟يديشن! ازدهيـ چهارده، شانزده، صفر، 

ن يم جان به طـرف ك يرد و لبش با لبخندكمرد مجروح چشمانش را باز و بسته 
ـ ك يـك «: رسول سرنگ آماده را به مرد مجروح نشان داد و گفـت . ده شديشك  يم

  ».ندنك يم كر بروم شيزودتر، د
  :شد يده ميشن يدار بود و بسخت ش خشيصدا. ردكمرد مجروح دهانش را باز 
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  .يجار... يـ شمال غرب
  ».يجار. يشمال غرب«: ردكرار كر لب تيرسول ز
  :دوباره سرش را به گوش او گذاشت. امل باشدكنان نداشت آدرس يهنوز اطم

  ـ آدرس تمام است؟
د و يشـ كل بـه سـر او دسـت    رسـو . ردكمرد مجروح چشمانش را باز و بسته 

  :دياش را بوس يشانيپ
  .ميمارستان هم برنامه داريفرار دادنت از ب يـ نگران نباش؛ برا

را بـه صـورت او    كرسـول ماسـ  . ردكاش را هو  مرد مجروح، نَفَس گره شده
  .ردكاز گردن او تزرق  يگذاشت و آمپول را در قسمت

ـ مأمور. ران نبـاش اصالً  نگـ . يشو يخوب م يه به زودكـ انشاءاهللا  ت تمـام  ي
ـ  يرسول سرنگ خال. نشده بود . ديشـ ك يرا در سطل آشغال انداخت ونفس راحت
ـ    كگر اگر مأمور ساوايحاال د ـ  يهزار بار هم چپ چـپ نگـاهش م ـ رد اهمك ت ي

  .داد ينم
او را بـه   كوكنار مأمور گذشت و دوباره نگـاه مشـ  كاز . رون آمدياو از اتاق ب

ـ مارستان به سـاعت د يرو براه يدر انتها. ديشكدنبالش  ـ نگـاه   يواري وقـت  . ردك
عجله داشت، . ردكن رفت و لباسش را عوض كفت بود با عجله به رختيل شيتحو
بـه  . سـتاد يابـان ا ينـار خ ك يا رون آمد ولحظـه يب. ندك ياطياحت يخواست ب ياما نم
 آهسته به. اده بروديم گرفت تا سر قرار، پيتصم. نان نداشتياطم يعبور يها نيماش

  .رد وبه راه افتادكاطرافش نگاه 
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نشسـته   يا زهوار دررفته يصندل يرو. ديد يه روزنامه فروشكنار دكد را يمج
ـ د كوچكاتاق  ييسو مكالمپ . خورد يبود و نوشابه م ـ ه را روشـن  ك . رده بـود ك

  . رسول آرام جلو رفت
ـ بش بياز ج يا هكرسول س. ردك يتفاوت به همه جا نگاه م يد بيمج . رون آوردي
  :رد حرفش را زدك يرا نگاه م يا خ گذشتهيتار ي ه روزنامهك يدر حال

  .يجار. يـ شمال غرب
  .ديد را شنيمج يه گذاشت و صداكه را در دست صاحب دكس

  .نكبه پشت سر نگاه . ـ برو
آمد دسـت   يابان ميخ يه از انتهاك يسكتا يرسول سالنه سالنه دور شد و برا

. رد و از جا بلند شـد ك يابه را در دهانش خالن قطرات نوشيد آخريمج. ان دادكت
  .ن بروديام ي رد تا راحت به خانهك يم كمكشب به او  يكيتار

ـ يبعد از لو رفـتن نصـ  . ار خوشحال بوديه گرفته بود بسك ياز خبر  ير و زخم
ـ يخبر خوب رسـول خ . نده بودكه افيبر گروه منصورن سا يديشدن او جو ناام  يل

همـه  . وار داديه به دكين تيام ي وچه باالتر از خانهك يك. ردك يزها را عوض ميچ
دستش را . رد و خودش را به پشت در رساندكپا تند . نبود يخبر. ردكجا را نگاه 

زنگ را فشـار   يدوباره شاس. ره شديچند لحظه به ساعتش خ. زنگ گذاشت يرو
ن يا. شتگذ يه ميآورد هشت ثان يه زنگ را به صدا درمك ين باريد از دوميبا. داد

  .ها بود قرار چهارشنبه
ن يرد و همك يكشتر به در نزديفش، خودش را بكلخ  لخ يدن صدايد با شنيمج

  :ديه در باز شد به داخل پرك
  .ـ رسول آدرس را آورد
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د دوخـت و ناگهـان او را در آغـوش    يش را به مجكس از اشين چشمان خيام
  :گرفت

  گذشت؟ كرسول چه طور از سد ساوا. ييزاد، بقايـ دست مر
  :زد يد شانه باال انداخت و لبخنديمج
حاال برو لباس ...ه موفق شدهكرده كن راه را انتخاب يدانم، اما حتماً بهتر يـ نم
  ...ميد برويبپوش با
ر كـ ف! ن وقت شـب؟ يم؟ ايبرو«: د چشم دوخت و گفتين با تعجب به مجيام

  »باشد؟ كخطرنا ينك ينم
  :دادد و آرام او را به جلو هل يد خنديمج

  .ميد برويل باين دليـ اتفاقاً به هم
 يه جارك يا نار چشمهكبودند  يت شمال غربيساعت بعد، هر دو در موقع يك

ف كاش به  يوهنوردكلنگ كد با يمج. نخلها هنوز هرم گرما را به خود داشتند. بود
 يوقت. در آب فرو برد يا روزنه يوجو بعد دستش را به جست. زد يا چشمه ضربه

  :زد يرد، لبخندكر يگ يافكتانش در شانگش
  .مينكد بيبا. ن جاستيـ هم
ـ تمام توانش را جمع . ردكاف سنگ فرو كلنگ را در شكتخت  ي لبه رد، بـه  ك
ـ جدا شدن چ يصدا يوقت. ردكگردنش باد  يرگها. لنگ فشار آوردك ي دسته  يزي

  .ردكچراغ قوه را روشن  يا لحظه ين برايآمد، ام
  .ندارم يازين، نين امكـ خاموش 
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ـ احت ين از بيام. بود يا اد فرو خوردهيشتر مثل فريد بيمج يصدا خـودش   ياطي
ف چشمه ك يها زهيسنگر. ه بخواهد زمان را از دست بدهدكآن يد بيمج. خجل شد

  .ختير يرون ميرا ب
  !ن جاستيردم، همكداش يـ پ
 يزآلود چشـمه بـا   آب گل يه روكماه  يا ر پرتو نقرهين به جلو خم شد، زيام

ـ ال. ديشـ كبـاال   يد بسـته را بسـخت  يمج. ديرا د يزيچ يرد، برجستگك يم  يهـا  هي
  .بسته را پوشانده بود يبخوب يكيپالست
  :د گرفتين همراهش را به طرف مجيزد و خورج ين لبخنديام

  .شود يم كمتر باعث شكم ين بگذاريها را داخل خورج ـ اسلحه
ـ . ردكمهر و موم شده را باز  يها هيد اليمج قبضـه   يـك و  يمـر كلـت  كد چن

  :ديش را به هم ماليچند بار دستها ياز خوشحال. مقابلش بود يوزيمسلسل 
  .ميديشكن مسلسل انتظار يدن ايرس يـ چه قدر برا

. ده شـد يپنج گلوله شن يكشل يبهبهان صدا يمل كبان يچند روز بعد در حوال
  .اصل شدو كافسرعامل خفقان به در يداور: ديچيزود در شهر پ يليخ يخبر

توانست  يس نمكچ يه. بامها رفتند به پشت يانقالب يروهاير از نكتش يمردم برا
نار حوض نشسـت و وضـو گرفـت،    كد يمج. ندكآنها را خاموش » بركاهللا ا«اد يفر
  .ر بخواندكعت نماز شكرده بود دو ركت ين

  
  
  

  



 ٣١ چهلمين نفر

  شال يمردانِ ب
  

ـ دستش را به طـرف مج  يجينوجوان بس ـ د دراز ي ـ مج. ردك او را در  د دسـت ي
  »!هستم ييبقا«: رد و گفتكدستش فشرد و تبسم 

  :ردكنسرو را به طرف او گرفت و تعارف ك يبعد قوط
  .اهللا ـ بسم

د نگاه يتر از لحظات قبل به مج رهينسرو را گرفت و خك يقوط يجينوجوان بس
  :ردك

  ؟ييدم، برادر بقايجا دكـ من شما را 
  .ديايادم بيبه  ييزهايچ يكد يشا ينك يـ خُب، اگر شما خودت را معرف

. د به طرف او گرفته بود به دهـان گذاشـت  يه مجكرا  يا لقمه يجينوجوان بس
  :گشت يگذشته م يياز آشنا يهنوز در ذهنش به دنبال نشان

  !هستم يـ من هم آلو گرد
هر وقـت آلـو   . رود يادتان نميام را  يليه فامكمطمئنم «: د و ادامه داديبعد خند

  »!دينكاد يرا  يد، آلو گرديديد
ش لقمـه  يدوباره بـرا . خوشش آمده بود يجينوجوان بس ي د از رفتار سادهيمج

ن است يند؟ مهم اك يم ياست، اصالً چه فرق يقشنگ يلياتفاقاً فام«: گرفت و گفت
  »...!م آخريم به سيه زدك

  :ردكد پرسشگرانه نگاهش يبا آمدن عبداهللا مج
  ـ چه خبر؟

  :نييد پايشكرش را يپ بادگيعبداهللا دو زانو نشست و ز



 ٣٢ چهلمين نفر

  .ميپ عاشورا برويـ قرار شد با ت
من ! چه جالب: د دوخت و گفتيچشمان پر از تعجب خود را به مج يآلوگرد

  !پ عاشورا بروميهم قرار است با ت
  :ديرد و خندكرده بود چشمانش را گشاد كاش گل  يه شوخكعبداهللا 

  !ستيها ن بچه يات جايـ نه داداش، عمل
بعد خم . نه گذاشتيعبداهللا دستش را به س. ديرد و لبش را گزكو گره د ابريمج
  :ديرا بوس يآلوگرد يشانيشد و پ

 ينه جـا . است ييتر بقاكشما و د يات جاياتفاقاً عمل! ردم، رزمندهك يـ شوخ
  ...مثل من يريسراپا تقص ي بنده

نگاهش  زده رتيعبداهللا ح. ن حرف، ناگهان از جا بلند شديدن ايبا شن يآلوگرد
  :ديشكرش را باال يپ بادگيرد و ناخودآگاه زك

  !؟يوز پرانديدفعه ف يكچرا : شد يـ چ
هنـوز  . زد يرد به خودش مسلط باشد لبخندك يم يه سعك يدر حال يآلوگرد
  :دا بوديرت در صورتش پيبهت و ح

د؟ فرمانـده سـپاه   يهسـت  ييتـر بقـا  كشما د. دميد ييجا يكه شما را كـ گفتم 
  م؟يگو يدرست م! شوش
  :ان دادكت يد دست او را گرفت و لبخندزنان سريمج

  !م به قلب دشمن؟يد بزنيآ يبه ما نم يعني؟ يردكـ حاال چرا تعجب 
. ر انـداخت يسرش را به ز بند را آب داده، يده بود بدجوريه تازه فهمكعبداهللا 

  :زد يآب را به طرف او گرفت و لبخند ي د قمقمهيمج



 ٣٣ چهلمين نفر

ـ  . ضعف اعصاب خوب است يـ بخور آقا عبداهللا؛ برا چ يفقط مواظب بـاش ه
  ...مينك يرو خاليلِّ منطقه را از نكم ي، چون مجورير نشويوقت اس

ـ  كرده بود، پاكه گوشه چشمش جا خوش كرا  كياش ي قطره يآلوگرد . ردك
  ».يريبخور تا قدرت بگ«: رد و گفتكش آماده يبرا يا د دوباره لقمهيمج

نـم   آذرماه سوز داشـت و نـم   يهوا. شده بودالقدس اعالم   قيات طريرمز عمل
رگبـار   ياز هر طـرف صـدا  . رساند يس خورده را به مشام ميخ كخا يباران بو

ـ   يدر پ يپ يگلوله و انفجارها ده كـ فرمانـده گفتـه بـود ده   . ديرسـ  يبه گـوش م
ـ ن هم بود يهم يد از دشمن باز پس گرفته شود؛ برايس بايمگاس ه گروهـان بـه   ك

  .ه افتادطرف غرب سوسنگرد را
ـ برو ياگر اشـتباه . اد استيز يفرع يانالهاكنجا يـ برادرها مواظب باشند، ا د ي

  ...ديشو يگم م
. ردك يد را صدا ميمج يعبداهللا گاه. ده بودنديانال را شنك يهمه هشدار راهنما

هر . با هم ندارند ياديه فاصلة زكخواست مطمئن بشود  ياو م. بود يكهمه جا تار
. گذشـت  يسر آنها م ياز باال يمتركها در ارتفاع  رفتند رگبار گلوله يچه جلوتر م

 ير نور منّورها بخـوب يز يعراق يزهايركخا. گرفت يانجام م يانال بسختكعبور از 
ـ شـتر  يروها بياش را با ستون ن ان راهنما ناخودآگاه فاصلهين ميدر ا. دا بوديپ رده ك

ـ  يختبس يعراق يربارهايت يكان شليصداها در م. بود ناگهـان  . ديرسـ  يبه گوش م
  :ردكروها را متوجه يباالتر از همه صداها ن ييصدا

  !د شديـ راهنما شه
همه . ديشكاد يبلند فر يد را با صدايعبداهللا چند بار اسم مج. بود كخبر دردنا

گر ين اوضاع ديه در اكدانست  يعبداهللا خوب م. د رفته بوديمج. ر نبرد بودنديدرگ



 ٣۴ چهلمين نفر

دشمن  يهايربارچيار تكش ين گروه براين با اوليهم يبرا. ندكدا يپتواند او را  ينم
  .به راه افتاد

ـ . ديزود به گوش رس يليدشمن خ يزهايركخبر سقوط خا در  يسربازان عراق
. اسالم شدند يروهاير نيه دستها را پشت سر گذاشته بودند، دسته دسته اسك يحال

. روها متفـرّق شـده بودنـد   يناز  يا عده. گذشت يات ميچهار ساعت از شروع عمل
ش يگلـو . ز شديخ ميناگهان از جا ن. ردك يدور نگاه م ييعبداهللا نشسته بود و به جا

  :ديشكاد يفر. ردك يد باور نميد يه مكآنچه را . پر از طعم باروت بود
  !ديتر، آقا مجكـ د
ـ بـا د . آشنا برگشت يدن صدايد با شنيمج خسـته و  . زد يدن عبـداهللا لبخنـد  ي

ا     يبرا ياديز يحرفها. گر را در آغوش گرفتنديد همدآلو كخا گفـتن داشـتند، امـ
  .وقت تنگ بود

  :ردكرار كلمات شمرده تكش را با ين حرفهايفرمانده، آخر
ـ . ميادامه بده يشرويد به پيـ با ـ  يبعد همراه برادران  يه از دو جهـت شـمال  ك
  ...مينك يسان پدافند ميشوند، پشت رودخانه ن يبه ما ملحق م يوغرب

. دندين را ديالعابد نيامام ز ي د، مقبرهين پرتو خورشيآنها به راه افتادند و با اول
د بـا  يمج. ر آتش گرفته بودنديدشمن دشت را ز يهاكتان. سان آرام بوديرودخانه ن

  .ردكبه عبداهللا نگاه  ينگران
  ؟يچ يعنين يا يدان يم. امدنديه قرار بود به ما ملحق شوند، نك ييروهايـ ن
ن ييرد و سرش را پـا كه به دست گرفته بود نصف كرا  كيه نان خشكبداهللا تع

  :انداخت



 ٣۵ چهلمين نفر

ـ ي! تلـه  يم تويافتاد يعني! ارتباط قطع شده يعنيدانم،  يـ آره م محاصـره   يعن
  ! ميشد

دشمن بـه گـوش    يهاكغرش تان يرد، از هر طرف صداكد به دورتر نگاه يمج
  .ديرس يم

ـ  يكد هر جور شده يبا. اد استيز يليوسعت محاصره خ«:عبداهللا گفت   يراه
  »مينكدا يپ

را  ي،جـ يدشمن برگشته بـود، قبضـه آر،پ   يهاكار تانكه تازه از شك يآلوگرد
  :ردك يبه اطراف نگاه م يدوش انداخته بود و گاه يرو

  .تركست، دياد خوب نيـ اوضاع ز
ه باد از سـمت اردوگـاه دشـمن بـه همـراه      ك ييان داد و به صداكد سر تيمج

  :رد، گوش دادآو يم
  !ديد تا زنده بمانيم شويتس يرانيـ سربازان ا

 يكشـل  يصـدا . بسرعت به طرف آنها آمد ينفربر عراق يكه كبعد از آن بود 
د بـه  يمج. ردك يرا جاساز ي،جيگلوله آر،پ يآلوگرد. ديچيها در همه جا پ گلوله

ـ . نديارش را ببكد تا سرانجام يدنبال او دو ـ نفربر همچنان با سرعت جل . مـد  آ يو م
ـ توانست مـانع حر  يرد، اما نمك يمانه مكآن  يسطح فوالد يگلوله ها رو ت آن ك

ـ گذاشت و ماشـه را لمـس    يچشمش را در چشم. زانو زد يآلوگرد. بشود . ردك
نه يه نَفَسـها در سـ  كبر او بود كاهللا ا يبا صدا. نگاهها به او دوخته شده بود ي همه

  نفربر نشست و دود و آتش در هـم  ي نهيدرست در س ي،جيگلوله آر،پ. حبس شد
  .ختيآم

  .فراهم شده بود ينينش عقب يحاال فرصت برا



 ٣۶ چهلمين نفر

  .م، عبداهللايا برويـ ب
دو  يكـي  يآلوگرد«: رد و گفتكآمد نگه  يه به طرفشان مك ييهاكعبداهللا به تان

  ».شتر ندارديتا گلوله ب
ط آتـش  موفق بـه عبـور از خـ    كن تانيچند. آمدند يه هر لحظه جلوتر مكتان

  .دشمن شدند
ـ انفجار، نـور ام  يبا صدا ـ در دلهـا تاب  يدي ـ . ده شـد ي ـ  كتان در آتـش   يعراق

ر آتش يست و پنج نفر در زيب. رده بودك يس و گليباران همه جا را خ. سوخت يم
  .ردكد را گم يه عبداهللا دوباره مجكهمان جان بود . دشمن بودند

طاقت  يو سرما همه را ب يگرسنگ. شد يمحاصره لحظه به لحظه تنگتر م ي حلقه
  :ردكد به آنها اشاره يمج. بود كامن، سنگر تان يتنها جا. رده بودك

ـ از ز يكـي  يكيم و ينجا باشيـ ا ـ م، ايآتـش رد بشـو   ر ي احتمـال   ين جـور ي
  .شتر استيمان ب تيموفق

  .ديبار يش همه جا مكاز تر يباران
  !نيد زميم بخوابكش يـ رو
: خوشحال شد و گفت. ديده شده را دير هم تند يها رد و بوتهكد سر بلند يمج

ـ خ نهيهـا و سـ   م تو بوتـه يرجه برويد شيدودزا زدند، با يها ه گلولهكهر وقت « ز ي
  ».مينكخودمان را دور 

  .متر شدكها  يعراق يكبعد هم شل يساعت. شد يزود عمل يليد خيشنهاد مجيپ
 يكگر شليه دك ن استيم، به خاطر ايشته شدكنند همه ما ك ير مكها ف يـ عراق

  !نندك ينم
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ـ      بوته يال مانده، البهيه افراد باقك يدر حال هـا و   كهـا پنـاه گرفتـه بودنـد، تان
  .گذشتند ينارشان مكاز  يكنزد ييها دشمن با فاصله ينفربرها
  .نديايها جلو نكرد تانك يد دعا ميمج

  !ندك يمان را له م د همهيايها جلو بكاز تان يكي يـ حت
ـ ها ب بوته يز الد ايغروب رس يوقت ـ با. رون آمدنـد ي د بسـرعت از آنجـا دور   ي

آنها بـا زحمـت از   . ن بوديد مدام مواظب مجروحيهمه خسته بودند، مج. شدند يم
  .دنديانال رسك يكها گذشتند و به يو بلند يپست

م و دوباره ينك ينجا استراحت ميا يمك يك. است يـ دور تا دورمان پر از عراق
  .ميافت يراه م

ـ يب يد وقتيمج. دنديبان، همه خواببجز نگه دانسـت چنـد سـاعت     يدار شد، نم
به شـدت  . داد يساعت دوازده شب را نشان م. ردكبه ساعتش نگاه . ده استيخواب

  .گرسنه بود
  ...ميافت يـ راه م
نـار  كآنهـا نـاالن و خسـته از    . ده شديشكن يزم يخسته دوباره به رو يگامها

ـ   يـك . ديشـن  ييه ناگهان صداكگذشتند  يز ميركخا ز يركخـا  يرو يسـرباز عراق
متـر   يـك متر از كبا آنها  يسرباز ي فاصله. گفت يم يزيچ يستاده بود و به عربيا

  !بود
  .مه دور شديسراس يسرباز عراق. دنديبه داخل گودال پر يچند نفر

ندازند وسط يب كنارنج يكه كاالن است . دينكب ياركد يزود باش«: د گفتيمج
  ».ما
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اش را  اسـلحه  ياز خشـابها  يكـي د يمج. م بودك، فرصت يعم جميتصم يبرا
  :رد، گرفتك يه با بهت او را نگاه مك يجيرون آورد و به طرف جوان بسيب

  !دياوريم بكن است فشنگ كد، ممين را داشته باشيـ ا
ـ ز دويركد به طرف خـا يرس يتر به نظر م ه آمادهك يكيبعد با  ب يهنـوز شـ  . دي

خـود   يرو را روبـه  يل درشت سرباز عراقيكه هكه بود امالً باال نرفتكز را يركخا
آمـده   ه همراهش ك يسكحدس زد . ديرا ند يسك. به عقب برگشت يا لحظه. ديد

  .ن گرفته استيمك ييبود در جا
ـ  يستاده بود و نگاهش ميت اكحر يب يسرباز عراق ـ مج. ردك د ناگهـان بـه راه   ي

ـ سر. م را گرفته استين تصميدانست چرا ا ينم. افتاد بلنـد   يبـا صـدا   يباز عراق
ه مثل ك ييخودش را به جا يوقت. رفت يد همچنان ميمج. را به زبان آورد يلماتك

. در پنـاه سـنگر نشسـت   . ديشن يرا م يسرباز عراق يسنگر بود رساند، هنوز صدا
  ا به جلو برود؟يبرگردد . ندكار كدانست چه  ينم

  ».شود يم نم چهيروم جلو، بب يم پناه بر خدا،«: با خودش گفت
ت ياهم يد بيمج. بلند شد يسرباز عراق يدوباره صدا. گر تنها شده بوديحاال د

 يكها به طرف او شـل  گلوله. ده شديچند گلوله شن يه ناگهان صداكرفت  يجلو م
 ي گر تجربـه يحاال د. همه جا پر شده بود كنمنا يها بوته يرد؛ بوكپا تند . شد يم

برداشـت و بسـرعت    يز بلنـد يخ. آنها را داشت يال از پنهان شدن در البه يخوب
د يرگبار گلوله شـن  ين بار صدايچند. ردكها از نظر پنهان  ان بوتهيخودش را در م

  . وت فرو رفتكو بعد از آن همه جا در س
ـ   . وفته بـود؛ آرام از جـا بلنـد شـد    كگرسنه، تشنه و  ـ  يراه افتـاد بـه جهت ه ك

ـ . جاستكدانست  ينم ـ بار يآسمان صاف شده بود و نم مـه شـب   ياز ن يپاسـ . دي
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. ش نمانـده بـود  يبـرا  يگر رمقيد. انال به طرف آن رفتكدن يه با دكگذشته بود 
  .دياش به هم افتاد و خواب خسته يهاكپل. ر سرش گذاشتياش را ز اسلحه

. همه جا را به دنبـال آب گشـت  . دار شديه از خواب بكبود  ياز شدت تشنگ
. دو قاشق داخلـش بـود   ي آب به اندازه. ردكدا يرا پ ينسروك يخال يعاقبت قوط

  ».د بروميبا«: رد و با خودش گفتكس يلب و زبانش را خ
ز يركرد؛ جهت صدا از خـا كز يگوش ت. ديشن ييه صداكش بود يهوا گرگ و م

  »!باشند يرانينها اياش اك«: ردكدر دلش آرزو . خوشحال شد. رو بود روبه
ـ دوباره گـوش   .ها نشست نار بوتهكده يجلوتر رفت و خم  يفقـط صـدا  . ردك

گـر مطمـئن بـود هنـوز در     يحاال د. گفت يزيچ يبه عرب يكيبعد . آمد يسرفه م
در آنجـا   يكيتـار  ي دن دوبارهيد تا رسيبا. نداشت يا دشمن است؛ چاره ي منطقه
  .شد يپنهان م
ـ  يدر حال. ردكاش  يخوش، غرق در شاد يمثل خبر يكيدن تاريرس ه آثـار  ك

 كچوب خش يا هكزبانش مثل ت. رد به راه افتادك ياحساس مرا  يضعف و گرسنگ
  ...صبح راه رفت ي دهيد تا سپيمج. ردك يم يدر دهانش باز
ـ تواند جهـات جغراف  يه مكستاده يا ييرد جاكاحساس  را رو بـه مقصـد    يياي

اش را در ذهـن   بعـد، جهـت سوسـنگرد و قبلـه    . ار را انجام دادكن يا. ندكن ييتع
  ».نمكت كد به سمت شمال حريبا«: گفت باخودش. ردكمجسم 
ـ   يم ـ  يرفت و به هر طرف نگـاه م ـ . سـتاد يرد؛ ناگهـان ا ك توانسـت   ياز دور م

. گشوده شد ياش به لبخند خورده كتر يلبها. نديبر را ببكا شداق و اهللايارتفاعات ن
فقـط آب  . شته شده بودندكآن  يها خدمه. مه سوخته، جلو رفتين يدن نفربريبا د
ـ ن يو سنگ كآنها را سب  نار هم بودند،كه در كدن دو گالن يبا د خواست؛ يم . ردك
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. ن بـود يرد؛ بنزكها را باز  از گالن يكيدرِ . سوخت يم يحلقش از تشنگ. پر بودند
  :اش گرفت ل غصهيگازوئ ياز بو. بسرعت به طرف گالن دوم رفت

  .نمك يل مكبه تو تو ا،يـ خدا
ـ  يش بسختيپاها. به راه افتادرده بود كن ييه تعك يدوباره در جهت . آمـد  يباال م

ـ  يرد چشمانش بخوبك ين شده بود و احساس ميش سنگيسرِ قدمها بـا  . نـد يب ينم
آنچـه  . نـد يرد تـا بهتـر بب  كچشمانش را گشاد . ستاديش بود ايرو دن آنچه روبهيد
زانـو نشسـت و چشـمانش را     يرو. ن بـود يدان مينجا ميا. ت داشتيد واقعيد يم

  :بست
  ...رو بدهيبه من ن  ا،يـ خدا

ا ا . دوباره برگشـت . ن نبوديدان ميعبور از م يبرا يراه ـ امـ ن بـار، احسـاس   ي
 يـك . سـتاد يا. ديچند انفجار شـن  يصدا. گر سر درآورده استيد ييرد از جاك يم

تـوپ بـه آنجـا     يهـا  ه گلولهك ييمطمئن بود جا. ردكبان چشمش يدستش را سا
 يم، سـرد يس بود و نسيلباسش خ. افتاد راه. است يند مواضع خودك ياصابت م
آمد و رفت چند  يدن صدايبا شن. ردك يبه تنش فرو م يشتريس را مثل نيلباس خ

ـ بـا د . آورد ن سرش را باال يماش د و يشـ كگلنگـدن   يبسـخت . سـتاد يدن جـاده ا ي
  »!شوم ير ميباشند درگ ياگر عراق«: از ذهنش گذشت. ردكاش را مسلح  اسلحه

وانـت  . رفت تا خم بشود يش ميزانو. ستادينار جاده اكد و قدم به قدم جلو آم
ش از هم باز كخش يلبها. تشنه و گرسنه بود. ردكد نگاه يمج. ستادينارش اكوتا يتو
  :ردكراننده خم شد و او را نگاه . بزند، اما نتوانست يخواست حرف يم. شد

  سوسنگرد؟ يبرو يخواهي؛ مگر نميجيـ بپر باال بس
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ظهر  يكنزد. ردك يراب ميز را در او سين صدا عطش همه چيا .د لبخند زديمج
  .ديه به سوسنگرد رسكبود 

در  كاشـ . ردندكبزنند به هم نگاه  كه پلكآن يهر دو ب. ديعبداهللا را روز بعد د
ه او را ك يد در حاليمج» ...تركرتم دكنو«: عبداهللا گفت. چشمانشان حلقه بسته بود

  »!يياآق يليخ«: فشرد گفت ينه ميبه س
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  ييشناسا
  

 يخطـ  يفرمانده نقشه را نشان داد و انگشتش را رو. بر بوديات خيخبر از عمل
  :ده بود نشان داديشكقرمز دورش  ي رهيه داكرا  ييبعد جا. جلو برد يكبار

ـ ن بـار در داخـل آب   ياولّ يم برايخواه يه ما مكن است يته مهم اكن... ـ  ار ك
و پر  ياز قسمتها باتالق يآب در بعض. ميده يانجام م يبزرگ كسين ريم؛ بنابراينك

 ي دن بـه نقطـه  يه تـا رسـ  كنم كن را هم اضافه يا. اهان خاردار و برنده استياز گ
  ...ميدار يلومتر راه آبكيحدود پانزده  ييشناسا

  :رد و ادامه دادكث كم يا فرمانده لحظه
مناطق  ييشناسا يد برايپس با .ميم داركزبده،  يروين، ما هنوز نيـ عالوه بر ا

دارند و هم  يخوب يبدن يرويه هم نكم ينكاستفاده  يسانكدشمن از  ي تحت سلطه
  ...يمتركمان محيا

. گذشته افتادم ياد روزهاي. ردمكد نگاه يه ناگهان به مجكدانم چه طور شد  ينم
ن قدر رفت، آ ير آب ميد زيمج يوقت. ميق را با هم گذرانده بودينجات غر ي دوره
  .سرش آمده باشد ييم باليديترس يه مكماند  ير ميآن ز

  :فرمانده ادامه داد
  .م استك يليما خ يانات فعلكه امكم يد بگويدر ضمن با... ـ 
ـ ي. ما آمد ي ار دست همهكن حرف، حسابِ يبا ا ـ رفـتن هـر    يعن س دسـت  ك

ت نقشه برداشـ  ياش را از رو رهيد نگاه خيمج. خودش بود و برگشتش دست خدا
  :زد يو لبخند
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ه محمد آقا ك يلينم؛ البته من خصاك يم يبرادرها من اعالم آمادگ ي ـ با اجازه
  .گفتند را ندارم

 يبـرا . دانسـت  ياد ميد زياز عزّت نَفْسِ مج. ان دادكد سر تيفرمانده رو به مج
د باشـد، مـن هـم    يتر مجكه هر جا دكدانست  يم. ن نفر، فرمانده منتظر نمانديدوم

  .نش هستموبال گرد
. ردك ينگاه م» انوك« يق نظاميد به قايمج. ميرفتن شد ي غروب همان روز آماده

گر، بـه  يد يزهايچ ينسرو بود و بعضك يداخلش چند قوط. دميشك كمن هم سر
  .ميبا خودمان ببر يوزي ي اسلحه يكهم قرار شد،  يسازمان ي اسلحه يجا

  ست؟ين يه خبركهم  يـ از لباس غواص
م و ينك يل مكتو  ست،ين يا چاره«: شد گفت يم» انوك«ه سوار ك يد در حاليمج

  ».ميرو يم
ر زور و  . ق را در آغوش گرفـت يقا يميم؛ موجِ ماليردكشروع به پارو زدن  پـ

ـ     يوقت. ميزد يع پارو ميسر و آرامـش   يآسمان پر از سـتاره شـد، احسـاس راحت
  .ميردك

  ؟يه نشدكـ خسته 
  ».نه«: ردم و گفتمك كم را پايشانيبا پشت دست عرق پ

ام را  تن به عرق نشسـته  يمِ سردينس. ردك ينما نگاه م به قطب يد هرازگاهيمج
  .زد يشتر مين

به  كيگر نفسم از خشيه دك يوقت. رفت يافت و جلو مكش ينة آب را ميق سيقا
  :ردكد برگشت و نگاهم يشماره افتاده بود، مج

  ...ميها فاصله ندار يعراقشتر با يومتر بيلكينجا به بعد دو ـ سه يـ از ا
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لـومتر پـارو زده   كيد حـدود دوازده  يبا«: ردمكخودم حساب  يبرا يسرانگشت
  ».ميباش

  .ميمانند بود برد ين يه پر از علفهاك يانو را در آبراهك
  .انو خوب استكردن ك يمخف ينجا برايـ ا
  .ميم و وارد آب شدياه پوشانديانو را با گك

  !ـ چقدر سرد است
ـ كشـنا   يوقت«: برد گفت ير آب فرو ميه سرش را زك يلد در حايمج م گـرم  ين

  »!ميشو يم
ـ  يراه را با شنا م ي هيد بقيبا. ميتفها را به عقب و جلو بردكچند بار  آب . ميرفت

  .ردك يم سرد مك مكرده و داغمان را كعرق   تنِ
. همه جا را فرا گرفته بود يآور وت دلهرهكس. ديلغز يدر آب م يد مثل ماهيمج

  .دستش را باال آورد يكدم يه دكد بود ينگاهم به مج
  !شنوم يم يين، صداكـ صبر 
پنهـان شـدن    يبـرا  ييجـا . آمد يق ميموتور قا ي خفه يصدا. ردمكز يگوش ت

  .نبود
  !!اند يعراق يهايـ گشت

ده بـودم و  يترسـ . ت بـود كحر يآب صاف و ب. ردمك يكد نزديخودم را به مج
هـا چشـمان    ستاره يسو مكدر پرتو . ردك يجا م ابهج يرمقم آب را بسخت يب يپاها
ـ  يكو نزد يكدشمن نزد يق گشتيقا يصدا. ديدرخش يد ميمج  يلبهـا . شـد  يتـر م
  :د به زمزمه افتاديمج

ن بلنا معج اً فَاَغشَيدينِ اَيـ ودس من خَلَفَهداً و مم ال يهِم سم فَهنيناهصبرو...  
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ـ ها با يه عراقك يا ره شده بودم به نقطهيخ. ردمكمن هم شروع به خواندن  د از ي
ر يصدا سرمان را ز يآرام و ب. مينيم آنها را ببيتوانست يحاال هر دو م. آمدند يآنجا م
  .متر از شش متر با ما فاصله داشتك يق گشتيقا. ميآب برد

در ذهنم شروع به . ميردك ينم يتكچ حريه. رده بودمكام حبس  نهينفس را در س
  ...سه... دو... يك: مردكشمارش 
وت دوباره بر همه جـا  كس يوقت. ده و دور شديشكآب  يق رويف قاكقه يسا

  .ميآب آمد يند به باالكه افيسا
  !ركـ خدا را ش

، يدور مانـدن از خسـتگ   يبرا. د بود، آرام شدميه در صورت مجك يبا آرامش
د رو يمج ي رهه انگشت اشاك ييدوباره به جا. ميردكن بار به پشت شروع به شنا يا

چند نفـر  . دميها را د ين شناور عراقيمك يوكس. ره شدميبه آنجا نشانه رفته بود خ
 ينان و به آهسـتگ كشنا. ردندك يگوش م يعرب يقيآن نشسته بودند و به موس يرو
  :نارم آمدكد به يم مجيدورتر شد يوقت. مينارشان گذشتكاز 

  ...اط رد شويخاردار با احت يمهايـ از س
ـ . ان دادمكردم و سرتكو خاردار نگاه  يحلقو يهاميبه س ـ  يآرام شنا م . ميردك
 يه صداكم يشناور نگذشته بود يها نينار مكهنوز از . م بودكمان با دشمن  فاصله

سـرمان بـود و    يدرست بـاال  يسرباز عراق. ميديرا شن يا دن گلنگدن اسلحهيشك
  .ردك يمان م نگاه

چشمانم را باز  يوقت. فرار نبود يبرا ياهچ ريه. بستم يا لحظه يچشمانم را برا
 يبه سرباز عراق يا شهيش يچشمانش مثل گو. دميد را ديت مجكحر يردم نگاه بك
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ـ بـا فر . خواهد افتاد يتوانستم حدس بزنم چه اتفّاق ينم. ره شده بوديخ اد سـرباز  ي
  . ده بوديچاره ترسيب. ميردكهر دو به هم نگاه  يعراق

  .ميدر نشيم تا اسيا برويـ ب
ـ دورتـر، پشـت ن  . ر آب رفتم و دست و پا زدميبا سر به ز ـ زار از آب بي رون ي

  .رده بودكها همه جا را روشن  ينور چراغ قوه عراق. ميآمد
  ...ميد برگرديار ما تمام شد، باكـ 

  .زد يد سرش را باال گرفت و لبخنديم، مجيسردمان را به هم فشرد يدستها
  .مينداشت يلكه مشكنجا يـ به لطف خدا تا ا

دن بـه  يرس يبرا. ميگر خسته و گرسنه بوديحاال د. مان تمام شده بود تيمأمور
ـ ق يبه قـا .خوشحال بودم . ميردك يلومتر شنا مكيد سه يبا» انوك« يمحل اختفا ه ك

. ميوفته وارد آبـراه شـد  كعاقبت خسته و . گر راه برگشت آسان بوديم ديديرس يم
حرف زدن در دو جهت  يم؛ به جايردكاه هر دو با تعجب به هم نگ يلحظات يبرا

  .ميردكمخالف شروع به شنا 
  !ستيـ ن

  .انو نبودك. نداشت يا دهيـ جست و جو فا
  تر؟كم دينكار كـ چه 

  :ردكد دوباره به اطراف نگاه يمج
دشـمن مـا را    يهايم صبح گشتينجا بمانيم؟ اگر اينكم بيتوان يار مكـ بگو چه 

  ...نندك يدا ميپ
  :ردكد وبه آسمان نگاه يشك يد آه بلنديمج. ديرس ينم ييعقلم به جا

  .مينكد تمام راه را شنا يـ با
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همه جـا آب  . ار افتاده استكردم مغزم از ك ياحساس م. خسته و گرسنه بودم
  :ديرس يد گفته بود به نظرم نميبجز آنچه مج يچ راهيبود؛ ه
  !تر؟كشود، د يم يعاقبت ما چ ـ 
دوباره شروع » .مينك يل به خدا مكتو«: ام گفتد و آريشكآب دراز  يد رويمج
  .ميزد يله له م كيدن چند متر خشيد يم و برايرفت يم. ميردكبه شنا 

  !نم خونم منجمد شدهك ير مكف. رديگ يـ پاهام دارد م
  .شدم كردم سبكناگهان احساس . ر آب رفتيبزند ز يه حرفكآن يد بيمج

  .نكت نكن و حرك طور خودت را شُل نيهم. ـ تو دست و پا نزن
  .برد يد مرا به پشت گرفته بود و مياما مج. دميشكاز خودم خجالت 

  !من  ي شانه يا برو رويب م است،كنجا ارتفاع آب يـ ا
 يـك د يبا«: د گفتيمج. رده بودك يمان را زخم تمام سر و بدن ياهان باتالقيگ
  ».مينك يبان دهيم ديه الاقل هم سطح باشد و بتوانكم ينكدا يرا پ ييجا

آن را پوشـانده بـود    ي ه آب صـفحه كنما را  د قطبيمج. نما افتادم اد قطبيبه 
شد بـه   يها هم م ستاره ياز رو«: رد و گفتكاشاره  يبعد به آسمان ابر. نشانم داد

  »...هك ينيب يم، اما ميراهمان ادامه بده
سـتد و  يام با شـانه  يم مانده بـود تـا او بتوانـد رو   يبرا يخواست قدرت يدلم م

  .ندك يبان دهيد
  !تركد  ام، ـ شرمنده

ـ كدانستم به  ينم. نان دور شدكن انداخت و شناييد سرش را پايمج . رود يجا م
  .اه در دستش بوديگ  ي شهيه ريشب يزيبرگشت چ يوقت

  !خوردم يمك يكمن هم ! ـ بخور
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ـ . ديد يره و تار ميچشمانم ت. ردمكاه را گرفتم و به آن نگاه يشة گير وان زبانم ت
آن  ي است، ساقه يبرْد«: ر بغلم را گرفت و گفتيد زيمج. لمات را نداشتك يادا
  ».خوب است يرفع گرسنگ يبرا

ر شدم، اما دلم به شدت يبعد س ي قهيچند دق. دمياه را به دهان گذاشتم و جويگ
  .درد گرفته بود

  ...ست؛ فقطيـ من هم دلم درد گرفته، اما مهم ن
. ديبـه گوشـمان رسـ    يقيموتور قا يه صداكده بود د تمام نشيهنوز حرف مج

  .ردكرا آماده  يوزي ي اسلحه
  .ميندار يريبجز درگ يا بشوند چاره يكاگر نزد. اند يـ مطمئنم عراق

آب موج برداشت و هر دو بـا  . ديشكام را گرفت و  قهيد يمج. شد يكق نزديقا
ـ مج. تادسـ يا يق لحظـات يقا. ميس افتاديبلند و خ يها ان بوتهيسر به م د دسـتم را  ي
  .ميآب افتاد يق، دوباره رويبا دور شدن قا. ميهنوز زنده بود. فشار داد
  .اورنديب كيمك يرويد رفتند نيشا. نم متوجه ما شدندك ير مكـ ف
ـ  مك يآفتاب صبحگاه . آن نبودم كدم اما قادر به دريشن يد را ميمج يصدا م ك

ـ ر اگيم و ديهر دو در آب بود. زد يمه ميآب خ يرو ـ ن آب بـود  ي ه مـا را بـا   ك
  .ده بوديد هم بند را ديمج. افتاد يديناگهان نگاهم به بند بلند و سف. برد يخودش م

  .ن بند راهنماستيا... ن يا ـ 
ـ ن بـه ز يسنگ يمثل جسم يا لحظه يد پر شد و برايآب در دهان مج . ر رفـت ي

م يخواند يودمان را من خيهر دو شهادت. نمكب ياركه بتوانم كتر از آن بودم  ناتوان
د ي، مجيق موتوريقا يدن صدايبا شن. ميردك يم فروغ به هم نگاه مك يو با چشمان
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را  ييناگاه نگاه آشـنا . شد يكق نزديقا. داد و سرش را باال آورد يانكبه خودش ت
  :ديشكاد يدستش را باال برد و فر يك. ديد

  ...ميينجايما ا ـ 
. ديم را بوسـ يشـان يد خم شـد و پ يم، مجينار هم نشستكق يقا يهر دو تو يوقت

  ... هيرِ گريها زدم ز مثل بچه  دست خودم نبود،
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  روز مين يك يماجرا
  

الفـه  ك يمعلـوم اسـت بـدجور   . ندينش يوبد و مك ين ميش را به زمكحسن سا
 ييگرداند و به جا ينگاهش را برم. زنم به صورتش ينارش و زل مكروم  يم. است

رنگش را بـاز   كيلباس خا ي اندازد و دگمه يرسول شانه باال م. شود يره ميدور خ
  :ندك يم

  !خاله است ي رده جبهه خانهكر كن فكـ ولش 
ـ  يشود و دستش را رو يز ميخ ميش نيحسن از جا ـ يزم  يشـد و سـنگ  ك ين م

 يجور يكخواهد بتوانم  يدلم م. گذارد به فرار يخندد و پا م يرسول م. دارد يبرم
ـ يرسول پاورچ. اده بشوديطان پينم تا حسن از خرِ شحرف بز ـ آ ين جلو م د و بـا  ي
  :ندك يبارش نگاهمان م طنتينگاه ش

  !ـ بابا بگذارهر جا دوست دارد برود
م يتصـم «: مقدمه گفت يه بكتو قطار بود . نمك ير مكحسن ف يدوباره به حرفها

هـاج و واج   .جنوب خسـته شـدم   ي گر از منطقهيد. غرب بروم يها دارم به جبهه
 يگريامر د«: رد و گفتك يه رسول خوشمزگكهمان جا بود . ميرده بودكنگاهش 
  »د؟يا قبالً سفارش داديخ داغ؟ ياورم با يتان بيسرد برا ييچا! باشد؟
. م را گرفته باشدين تصميا يه حسن ناگهانكم ينكم باور يتوانست يدام نمكچ يه

اگر . شتر درآورديرص حسن را بن حيهم. گرفته بود يرسول هم حرف را به شوخ
  .شود ينم، اوضاع بدتر مكن يانيپا درم
  !م مگر زور است؟يايخواهم با شما ب يخُب، من نم... ـ 
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مـان را چـوب    اهيسـتاده و زاغ سـ  يهنوز دورتر ا. دارم ينگاهم را از رسول برم
پس چرا حاال؟ خُب «: ميگو يگذارم و آرام م يشانه حسن م يدستم را رو. زند يم

ـ  ي، يگفت يزودتر م ـ نجـا ا يو تـا ا  يشـد  يا الاقل سوار قطـار نم  ين همـه سـخت  ي
  »!يديشك ينم

ـ چ وقت نديه. دانم چرا ينم. شود يس ميخ كحسن از اش يچشمها ده بـودم  ي
  .ش هم بگزدككن جور حرفها يا يبرا

نجا و آنجا چـه  يبلند شو، ا«: ميگو يرم و ميگ يش را مكبرم و بند سا يدست م
  »ند؟ك يمگر فرق م! بهه، جبهه استند؟ جك يفرق م

. لپـر زده اسـت   كهر دو چشمش اش ي گوشه. چسبد يم مكحسن دستم را مح
ـ . خته استين قدر به هم ريدانم چرا ا يهنوز هم نم خواهـد   ياما از قرار معلوم نم

ـ  ك يگذارم با فشار يم. ندك يشتر ميفشار دستش را ب. ديايب آورد دق  يه به مچـم م
  .ندك يدلش را خال

  :ديگو ياما هر جور شده حرفش را م. شدن ندارد يكرسول هنوز جرأت نزد
  ؟ييگو يش قصه ميبرا يـ دار

 يـك رسـول  . ت باشدكه ساكم يگو يابرو به او م ي نم و با اشارهك ينگاهش م
ه وسـط بلـوار اسـت و    ك يوتاهكدهد به درخت نخلِ  يه مكيت. رود يقدم عقب م

ـ . نـد ك يحسن بغض م. شود يره ميما خ يآرام به ماجرا ـ خواهـد گر  ينم . نـد كه ي
ه به دور مچ دستم حلقه شـده  كفشار انگشتانش . نميش را ببكترسد اش يم يانگار

  .ردهكدا يان پيم جرينم خون دوباره در رگهاك ياحساس م. شود يم مك
م يگـو  يش فرمانده و مردانه ميروم پ يم ميديبه مقر رس يوقت يم؛ وليآ يم... ـ 

  .نجا باشميا خواهم يه نمك
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انگار متوجـه شـده   . خندد يخودش هم م. رديگ يام م از طرز گفتن حسن، خنده
ه از كيشنود، ت يمان را م خنده يرسول صدا يوقت. لوس حرف زده است يليه خك

طنت ياش، رنـگ شـ   د و دوباره نگاه معصومانهيآ يچند قدم جلو م. دارد ينخل برم
  :رديگ يم

  !ـ باالخره بله را گفت؟
دارد، تا رسول خودش  يز برميشود و به طرف او خ يهان حسن از جا بلند مناگ

اسـت و حسـن    كـي رسول قلقل. ده استيند، حسن به او رسك يرا جمع و جور م
ه نَفَسِ رسول از خنـده  كدهد  يش مكچنان قلقل. داند ياش را خوب م نقطه ضعف

  .ديآ يبند م
دانم خلـق تـنگش بـاز شـده      يم. اندازم وسط آنها يروم و خودم را م يجلو م

  .است
  ؟يانداز يحاال من را دست م... ـ 

ا حسـن ول   كد غلط يگو يرسول پشت سر هم م ـ ردم، امـ ـ ر. سـت ين نك ش ي
  .ستيار نكاما گوش حسن بده  نم،ك يم يديسف

ـ خواهـد   يبا التماس از من م  رود، يسه ميه از خنده رك يرسول در حال  يارك
ـ . بر دارمحسن خ ياز سماجت و زورمند. نمكب ن هـم دسـت از پـا    يبه خاطر هم

ـ . رسول رنگ به صورت ندارد. شوم تا خودش خسته بشود يدرازتر، منتظر م  يحت
ـ   يهنوز م. دارد يحسن دست از سرش برم يوقت ش يخندد و دستش را به پـس و پ

  .بشود يترسد حسن دوباره جن يم. رديگ يخودش م
م يگر نتـوان يترسم د يم. است يدرست و حساب يغذا يكـ حاال وقت خوردن 

  !مينيشهر را بب كمبار يرو
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ـ ه باكد يآ يادم مي يوقت. ميافت يمقر م ياد غذايه به كشنهاد حسن است ياز پ د ي
م، به حسن حـق  ينكف كي  م و مثالًيزيغذا به خندق بال بر يرا به جا ييزهايچه چ

  .ف تمام از غذا حرف بزندكيبا  ين جوريه اكدهم  يم
م دهانمـان  ينيب يده را ميوبكباب كسه پرس چلو يم و وقتيرو يم يبه غذاخور

  :شدك ينفس سر م يكپر از دوغ را  ي اسهكرسول . افتد يآب م
  !امرزديخدا پدر مخترع دوغ را ب. شيـ آخ
. شود يپر م كه دوباره چشمن حسن از اشكن نرفته ييمان پاين لقمه از گلوياولّ

زند  ينار مكبابش را كن بشقاب چلوحس. مينك يمن و رسول با تعجب به هم نگاه م
. لـرزد  يصدا م يب يا هيش از گريها ه شانهكنم يب يم. گذارد يز ميم يو سرش را رو

  :وه داغ استكمثل . گذارم يسرش م يدستم را رو
  ؟ينك يشده حسن، چرا از ما پنهان م يـ چ

  :خون است ي اسهكچشمانش دو . آورد يسرش را باال م
  !ردمكزهرمارتان  د غذا رايببخش! يچيـ ه

مثـل   ييموكاز آدم شـ . ديگو ير مكش يخورد و اله يبعد دو سه قاشق برنج م
ـ  يسع. نمك ينگاهش م. باب بگذردكه از چلوكد است يحسن بع نـد حـال و   ك يم

ـ يسنگ يجلوه بدهد؛ اما غم ياوضاعش را عاد دلـم  . زنـد  ين در صورتش موج م
حـرفم را   يجـور . نـد ك يولم نم دانستن ي اما وسوسه. نمكن ياوكنجكخواهد  يم
  :ندكر يه تأثكزنم  يم

  !مان بگويات هم برا م از غم و غصهيهر وقت ما محرم شد ـ 
رو  ادهيه نگاهش را به پك يدر حال. شدك يزند و آه م يم يحال لبخند يحسن ب

  :دهد يان مكخلوت دوخته است سرت
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د هـم  ينم شـا دا ينم! ستين يشخص  اصالً. ستيخودم ن ي غصه  من، ي ـ غصه
ور شده، بشقاب كش يه اشتهاكرسول هم . آورم يحسن سر درنم ياز حرفها! باشد
. نـد ك يپراند مهار م يه لب و دهانش را مكرا  يحسن بغض. زند يش را پس ميغذا

  :زبانش آمده كحرف تا تُ. ندك يدل دل م
ـ ك ير مكف. غرب يها رفته بود جبهه. د شدهيام شه ـ پسرخاله  يانم مقرشان انته

  .دشت ذهاب بوده
تـازه  . نـد ك يه ميرسول هم گر. ندكش ين بار بغضش ميخورد و ا يحرفش را م

 ياز غذاخور. غرب به سرش زده است يها جبهه يفهمم چرا حسن حال و هوا يم
هـا خودمـان را بـه     نياز ماش يكيبا . دلِ هر سه نفرمان گرفته است. رونيم بييآ يم

دلش به حالمان رحم  يكيتا  كينار جادة خاكم يده يبعد لم م. ميرسان يم يدوراه
  .آورد يه رفتنش دمار از روزگار آدم درمك يراه. راه است يليتا مقر خ. ندك

ـ يها هيچف. آفتابِ بعدازظهر داغ است م و چشـم بـه راه   يانـداز  يمان را بر سر م
نـد،  ك يمان ترمز ميرنگ جلو پا كيخا يوتايتو يوقت. ميمان يم يعبور يها نيماش
بـا  . م جلـو ينينش يم ميرو يمن و حسن هم م. پرد عقب يرسول م. مينك يعطل نمم

  .گر استيد يم، اما حواسمان جاينك يراننده خوش و بش م
  !د؟يركتو ف يليـ خ

او . رسـد  يو مهربان به نظر م يميصم. نمك يناخودآگاه به صورت راننده نگاه م
حسن چشمانش را . ندينش يم لبخندش به دلم. زند يم يند و لبخندك يهم نگاهم م

نـد و دوبـاره   ك يراننده دنده چاق م. ره شده استيخ كيرده و به جادة خاكتنگ 
  :زند يحرف م

  !د استيوت بعكن همه سيا يجيد؟ از بسيا تكن قدر سايد چرا ايـ نگفت
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  :دهم يحسن هم جواب م يخندم و به جا يم
  ...يمان خوب بود ول ش حال و حوصلهيساعت پ يكـ تا 

ـ . گذارد حرفم تمـام بشـود   ياننده نمر ـ   اله لبـه ك دارد و  يدارش را از سـر برم
  »و حاال؟«: ديگو يم

ا از     يا. داره يحرف زدنش آرامش خاص ن را هم حسن هـم ملتفـت شـده، امـ
ـ  يكو حاال هم مثل «: ديگو يه دلش پر است مك ييآنجا د هـم  يش شـا يساعت پ
  »!بدتر

ـ جرم پ كه انگار مدركحسن . ندك يمان م الت تعارفكخندد و ش يراننده م دا ي
  :خندد يرد و ميگ ين دو انگشت ميالت را بكرده، شك

  !ديرس يالت به مقر ما هم مكن شيا ياش بوكـ 
بـه لطـف خـدا و    «: ديگو يخندد و م يند، بعد مك يراننده اول با تعجب نگاه م

ـ را سراغ دار يين منطقه جاين مردم، مگر شما تو ايهمت ا ـ د ي ـ ه ك  يرسـ كم و ك
  »داشته باشد؟

هم  يم نگاهيزند و ن يم يلبخند يه تازه سردرد دلش باز شده، به تلخكحسن 
  :اندازد يبه من م

غـذا   ي مزه يا تو مقر ما تا بفهميد جبهه؟ بيه شما تازه آمدكنيـ آقا رو، مثل ا 
هـم   يدرسـت و حسـاب   يش، غـذا كشيالت پكزند، ش يت لطمه ميبشر يجاكبه 
  !!ميخور ينم

ش يبـه پهلـو   يا سقلمه. ندكطرز حرف زدن حسن راننده را ناراحت  ترسم يم
  :به لب دارد ياش مهربان است و لبخند زنم؛ اما راننده هنوز چهره يم

  !؟يستين يمقرتان راض يه از وضع غذاك ييبگو يخواه يپس م! ـ احسنت
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س پرسد و من آدر يراننده اسم مقرمان را م. اندازد يتفاوت شانه باال م يحسن ب
  .دهم يم

  :اندازد يند و ابرو باال مك يج مكحسن لب و دهان 
ن يبا ا! شما هم مثل ما. دير هستكلش  ند؟ مگر شما فرماندةك يم يـ مثالً چه فرق

  !!ديه اتول داركفرق 
او بـودم   ياگر من جا. شود يحسن ناراحت نم يدانم چرا راننده از حرفها ينم

م حسن به يشو يه رد مكسته كاز پل ش. نييردم پاك ين پرتش ميلگد از ماش يكبا 
  .ن راه پرِ چاله چوله فقط به مقرِ ما راه دارديا. ندك يراننده نگاه م

  د مقر ما؟يد برويخواه يـ شما هم م
  ».شما ي با اجازه«: ديگو يزند و م يم يراننده رو به حسن لبخند

ـ  يم راننده ترمزدستيرس يه مكبه مقر   كرا پـا  شيشـان يشـد و عـرق پ  ك يرا م
  :ندك يم

  است؟ ين آشپز شما در چه حاليم اينيم ببيد برويـ دوست دار
به مـن   يداد ياش نگاهت را مك يول. خودت برو«: ديگو يخندد و م يحسن م

  »!يادگاري
ـ . ام ج شدهيب حسن گيب و غرياز درخواست عج ـ دانـم بـه او بخنـدم     ينم ا ي

الهـش را بـه دسـت او    كبعد . ندك يبه حسن نگاه م يا راننده لحظه. نمكمالمتش 
  :ندك يم گل مياوكنجكرود دوباره حسِ  يراننده م يوقت. دهد يم

  !ش آشپزيخواهد برود پ ينم واقعاً ميم حسن، ببيا برويـ ب
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ـ گو يشود و م يره ميحسن به رفتن راننده خ ـ كـ ف«: دي ـ  ير م  يهـا  نم از بچـه ك
لش يهم دوست و فام ديا شاياز دارد، ين يند آشپز به چيه آمده ببكات باشد كتدار
  »!باشد

رسـول  . شمك يرم و ميگ يدست حسن را م. اورميخواهد بروم و سر درب يدلم م
  .مان د دنباليآ يخبر است م يه از همه جا بكهم 

دن راننده مثل فنـر  يآشپز با د. ميستيا يه مثالً آشپزخانه است، مك ييجلو درِ جا
ند، بـه طـرف آشـپز    يب يو ما را مند ك يراننده به عقب سرش نگاه م. پرد ياز جا م

ن بار يا. گردد يزند و دوباره برم يحرف م يمك يك. دهد يرود و با او دست م يم
ـ  شود به طرف يه تمام مكحرفش . اش رو به ماست انگشت نشانه ـ آ يمان م بـه  . دي

  :گذارد ياش م رسد دست به شانه يه مكحسن 
  .الهم باشكـ مواظب 

چشمانش از .  ندك ياط به رفتنِ راننده نگاه ميا احتد و بيآ يآشپز سالنه سالنه م
  :تعجب گرد شده

  !د؟يداشت يقبل ييآشنا ييتر بقاكـ با د
  »ه؟كي ييتر بقاكد«: ديگو يحسن م

  :ندك ينگاهمان م يدهد و با دلخور يان مكآشپز سر ت
نـد و  ياگر برگردد و بب: ه به من گفتكن يه رفت، همكن بود يهم ييتر بقاكـ د
ـ بد خورده با يا غذايگرسنه مانده  يجيه بسكبشنود  ! نميام و بنشـ  د بـروم خانـه  ي
  !دش؟ينشناخت

حسـن رو بـه آشـپزخانه    . نمك يبه حسن نگاه م. صورت آشپز برافروخته است
  ».آخرش را بگو ي؟ وليزن يحرف م كيفهمم تو از  يمن نم«: ديگو يم



 ۵٨ چهلمين نفر

ن بـار شـمرده   يا. ش استيپ يدلخورتر از لحظات. ندك ير لب غرولند ميآشپز ز
  :دهد يش مكلمات كد و به يگو يم

قرارگـاه   ي نـد، فرمانـده  كم شما دفـاع  كش من تا از شيه آمد پك يين آقايـ ا
ـ فرمانـده   يعنيچه؟  يعنيربال كقرارگاه  ي فرمانده يدان يم. ربال بودك لّ منطقـه،  ك

  د؟ين بنده خدا شديآخر چرا مزاحم ا! ت شديحال
ـ ش خميها شانه. نمك يسن نگاه مدن اسم فرمانده به حيبا شن ده و نگـاهش بـه   ي

  .وتا به هوا بلند شده استيتو ير چرخهايه از زكاست  كيدنبال گرد و خا
ـ  يراننده م يحسن و مهربان ياد حرفهاي. ندك يج و مات نگاه ميرسول گ . ميافت

  .اورديشد نگاهش را باال بك ينه چسبانده و خجالت مياله را به سكحسن 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ۵٩ چهلمين نفر

  ن نفريچهلم
  

 ي دوباره از گوشـه . ردكم كنش را محيخم زانو نشست و بند پوت يرو يمرتض
ن يا. دانست او دلتنگ است يم. گفتن نداشت يبرا يحرف. ردكد نگاه يچشم به مج

  .ده بوديد فهميردنش به غروب خورشكرا از طرز نگاه 
  ».ديرس يد تا االن ميبا يحسن باقر«: رد و گفتكساعتش را نگاه  يرضوان

ن يبا ا. چشمانش پر از غصه بود. د برداشتيد نگاهش را از غروب خورشيمج
  :زد و گفت يحال، لبخند

  !ش آمدهيش پيبرا ياركالبد . ستيـ حسن آقا بدقول ن
از جا بلنـد   يمرتض. ده شديشكرون ين نگاهها به بيدن موتور ماشيشن يبا صدا
  :شد و گفت

  »!آمدند«
  :ردكنگاه  يبه مرتضزد و  يد دوباره لبخنديمج
  ؟!ستيگفتم حسن آقا بدقول ن يديـ د

 يگريد يد هنوز دلش در جايمج. ز پهن شديم ينقشه رو يبا آمدن حسن باقر
ه به نقشه زل زده بود، ناگهان سـرش را بلنـد   ك يدر حال يحسن باقر. زد يپرپر م

  :ردك
  تر؟ك، ديدار يگريد يـ حال وهوا

تر نتوانسته همراه كنم چون دك ير مكن فم«: گفت يمرتض. د به خودش آمديمج
  ».دار امام برود ناراحت استيها به د بچه



 ۶٠ چهلمين نفر

. گره خـورد  يق و پرسشگر حسن باقريد با چشمان عمينگاه مج يا لحظه يبرا
  :ن نگاه قرار نگرفته باشدير ايآمد تحت تأث يادش نمي

  ...خُب يلو. ها بروم د حسن آقا، دوست داشتم با بچهيدان يه بهتر مكشما ... ـ 
ا   ين نيدانم موضوع ا ياگر چه م«: ان داد و گفتكت يسر يحسن باقر سـت، امـ

  ».يريم بگيرفتن و نرفتنت تصم يه براك يمختار
توانست بـه   يه نمكداشت  يحس و حال. دانست يد حال خودش را بهتر ميمج
  :اورديزبان ب

  !م سراغِ نقشه بهتر استيبرو. است يبه حال يم، دل ما حاليـ بگذر
ـ مج. دنديجه رسـ يات به نتيعمل ي سه ساعت بعد روح طرح و نقشه : د گفـت ي

  ».مينكد زودتر شروع يرد بايق انجام بگيدق ييه شناساكاگر قرار است «
  :گذاشت يد را گرفت و در دست حسن باقريدست مج يمرتض

ا بـرو بـه پـدر و    يم بييگو يهر وقت م. ييتر بقاكن دين شما و ايـ حسن آقا، ا
  ...دييبگو يزيچ يكست، حاال شما يردم و الزم نكد تلفن يگو ير بزن ممادرت س

  .را فشرد و لبش متبسم شد يد دست حسن باقريمج
  ـ مگر دروغ گفتم، حسن آقا؟

. ات شـروع نشـده بـه بهبهـان بـرو     يبه نظر من تا عمل«: ادامه داد يحسن باقر
  ».دارند يباالخره پدر و مادرت هم از تو سهم

  . نبود يشنهاد بديپ. و رفتر فركد به فيمج
گردم تا طبـق   يانشاءاهللا پس فردا برم. روم يم  د، باشد،ينك يه اصرار مكـ حاال 

  ».ميارها برسكبرنامه به 



 ۶١ چهلمين نفر

ه ناگهان پـا  كلومتر نرفته بود كيشتر از چهل يب. ن شد و راه افتاديبعد سوار ماش
عقـب آمـد و   از  كستاده بود؛ گرد و خايترمز گذاشت، درست وسط جاده ا يرو
ـ را  كيوچكقرآن . داشت يبيحال عج. ن نشستيماش يرو ـ شـه در ج يه همك ب ي

 يشـان يد و به پيقرآن را بوس. دلش آرام و قرار نداشت. رون آورديلباسش داشت ب
  »!د برگردميبا«: خاموش گفت. در چشمش حلقه بست كگذاشت؛ اش

ـ ا تـا آنجـا   رد و فرمان ركنه را نگاه ييآ. چند بار پدال گاز را فشار داد ه جـا  ك
  .داشت چرخاند

د همـه بـا تعجـب نگـاهش     يبه قرارگاه رسـ  يوقت. راه آمده را دوباره برگشت
ـ د جلـو و ز يقالوند دو. ردكره نگاهش يخ يحسن باقر. ردندك ـ ر بغـلِ مج ي د را ي

  :گرفت
ـ چ ينجا هيم فعالً ايد بگوي، بايه بمانك يتر اگر برگشتكن ديـ بب س منتظـرت  ك

  .ستين
ه دسـتش  ك يدر حال يحسن باقر. ردك يد بازيمج يلبها يرو يمرنگكلبخند 

ـ نكد اصرار يد به آقا مجيچ وقت نبايه«: د گذاشته بودگفتيمج ي شانه يرا رو . دي
  ».ندكار كداند چه  يخودش م. ن مرد دلش پر از الهام استيا

  :ديد را بوسيمج يشانيجلو آمد و پ يمرتض
  !يه بروك يه بودردكه قبول كشما . يـ حاال بگو چرا برگشت

هـا باشـم    يجينار بسكرفتن به بهبهان اگر  يردم به جاكاحساس «: د گفتيمج
  ».بهتر است

رد ك يم يش بازيه بغض با لبهاك يدر حال. ديجوش يدر چشم حسن باقر كاش
  :زد يلبخند



 ۶٢ چهلمين نفر

  ...ميمنطقه برو ييشناسا يشود، برا يـ پس از قرار معلوم، فردا م
رد و كاش را باز  برد؛ دفترچه يخواش نم. شتدا يبيد احساس عجيآن شب مج

ـ و نـه نفـر از شـهدا را در ا    ياسم سـ . در چشمش حلقه بست كاش ن دفترچـه  ي
شـد بـه دفترچـه     يهر وقت دلتنگ م. همه از دوستانش بودند. رده بودكادداشت ي

 ي ارش را برداشت و ناخودآگـاه شـماره  كخود. زد يرد و با آنها حرف مك ينگاه م
دن صبح وضو گرفت و نمازش يبا رس. دفترچه نوشت ي صفحه يتهاچهل را در ان

  .را خواند
ـ دهبود يتپه ماهورها نتاب يبهمن ماه رو  هنوز آفتابِ ه شـش فرمانـده بـه راه    ك

  .افتادند
  .ه استكف ي منطقه ييما قسمت باال يـ مهم برا
ابـان چشـم   يد به بيمج. رفتند يچ و خم جاده ميپ با سرعت در پين جيدو ماش

باالخره سورة والفجـر  «: د گفتيارش دكاو را غرقِ در اف يقالوند وقت. وخته بودد
  »ا نه؟ي يردكرا از حفظ 

  :ان برداشتيايد چشم از بيمج
  .توانم سوره را از حفظ بخوانم يامالً مكنم امروز ك ير مكف! ـ بله
پ همچنان پرشتاب يدو ج. ديرس يدور به گوش م ييغرش توپها از جا يصدا

  .گذاشتند يرا پشت سر م كاز گرد و خا يند و توفانرفت يم
ـ . شـد  يده مينه آسمان ديگذشته در س يتر از روزها دهيد رنگ پريخورش  يوقت

ـ ها از نفس افتادند، فرماندهان بـه طـرف د   نيماش ـ دگاه حري ثبـت و  . ردنـد كت ك
ن بـاال  يد آستيدن اذان ظهر مجيبا شن. ديشكطول  يت دشمن ساعتيموقع ييشناسا

  :زد



 ۶٣ چهلمين نفر

  .ميعقب نمازمان را بخوان يم سنگرهايبرو ـ
از گرد و غبـار فـرو    يز در ابريهمه چ. ده شديشن يبيانفجار مه يناگهان صدا

  .خواند يزد و همه را به اسم م ياد ميفر يسك. رفت
  اند؟ همه سالم! ـ برادرا

. همه سـالم بودنـد  . گشوده شد يرد لبها به لبخندكش كگرد و غبار فرو يوقت
  . ن فاصله به آنها منفجر شده بوديمتركپ در تو ي گلوله
  .ميبهتر است برو  است، كنجا ماندن خطرنايـ ا

هـا بـرو و    يبـه سـنگر خمپـاره ارتشـ    : رد و گفتكرو به محمد  يحسن باقر
  .امل شودكمان  يير تا شناساين تپه را بگيمختصات ا

  .شد يم در اطراف آنها منفجر يدر پ يتوپ پ يها گلوله. ديمحمد به سرعت دو
  .ميا ند ما رفتهكر كم تا دشمن فيد بلند بشوينبا. م بهتر استينجا بمانيـ ا
ه محمد مختصات را گرفت و به طرف سنگر فرماندهان بـه راه  كد يشكن يطول
ـ گلوله توپ سر خم  يوتاه و ناگهانكسوت  يبا صدا. افتاد انفجـار   يصـدا . ردك
ـ محمـد دو . و غبار فرو رفـت  از دود يدوباره همه جا در ابر. ن را لرزانديزم . دي

ـ  يدر حـال  يمرتض. ن از هر طرف بلند بوديناله و شهادت يصدا ه خـون سـر و   ك
لنـگ  . ن افتاده اسـت يه به زمكد يد را ديمج. صورتش را گرفته بود از جا بلندشد

قطع شده  ياز دو پا. شدكسرش را باال گرفت تا بهتر نَفَس ب. لنگان به طرفش رفت
  :ديشكاد يفر زد، يرون ميخون ب
  .آمبوالنس بفرستند د يم بزنيس يـ ب

ـ كد آرام تيمج ي دهيرنگ پر يلبها. همه غرق در خون بودند ده . خـورد  يان م
  .رده بودكف چهلم دفترچه را قرمز يقه بعد خون، رديدق


